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Amerikaanse bisschoppen en bewapeningswedloop Revolutionairen
tegen wil en dank
Francis X. Winters s.j.
Een revolutie die begon zonder veel kabaal. Op 9 september 1979 sprak kardinaal
John Krol voor de Amerikaanse senaatscommissie van buitenlandse zaken. Namens
een meerderheid van Amerikaanse bisschoppen pleitte hij voor de ratificering van
het SALT II-akkoord inzake de beperking van strategische wapens. Als poging om
de voorstanders van dit verdrag aan de vereiste stemmen te helpen, was het een
nutteloze interventie. Kort daarop immers zette Carter de ratificeringsprocedure stop
naar aanleiding van de gebeurtenissen in Afghanistan. Maar de verklaring van de
kardinaal reveleerde het officiële standpunt van de meerderheid van de Amerikaanse
bisschoppen in verband met het belangrijkste ethische probleem van deze tijd, de
nucleaire afschrikking. Voor het eerst formuleerden zij openlijk hun overtuiging, dat
cruciale aspecten van de nucleaire afschrikkingsstrategie als immoreel moeten worden
beschouwd (morally repugnant). Met name veroordeelden zij officieel de huidige
politiek van de VS, die de nationale veiligheid wil verzekeren door het ontwikkelen
van een nucleair strategisch arsenaal. Alleen al de dreiging met het gebruik van
kernwapens achtten zij ongeoorloofd.
De aanwezige senatoren dankten de kardinaal hartelijk voor zijn belangstelling
voor en steun aan het SALT-verdrag. Maar over de rest van zijn interventie, de
fundamentele oppositie van de bisschoppen tegen het principe zelf van de
Amerikaanse afschrikkingsstrategie, werd verder met geen woord gerept. Door
niemand. Hoewel de kardinaal een week later, nu in zijn persoonlijke naam, dit harde
standpunt nogmaals affirmeerde tijdens een vredesbespreking op het Witte Huis,
vond zijn verklaring geen enkele weerklank. Wat wellicht in de Amerikaanse
geschiedenis ooit beschouwd zal worden als de meest beslissende bijdrage van de
katholieken in het debat over de nationale politiek, bleef meer dan een jaar lang een
bijna absoluut geheim.
Een geheim te mooi om bewaard te blijven. De pers en de publieke opinie kwamen
erachter, en al spoedig werd deze sensationele koerswijziging in de houding van de
(Amerikaanse) kerk, volgens het protestantse weekblad
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The Christian Century, hét religieuze nieuws van het jaar. Nu, in de komende
maanden, zou ze wel eens een van de belangrijkste politieke ontwikkelingen van
1982 kunnen worden. Op 18 november publiceren de bisschoppen namelijk een
herderlijke brief over deze kwestie. Daar kunnen wij hier uiteraard niet op vooruit
lopen. Maar het kan nuttig zijn enige toelichting te bieden bij het verrassende
fenomeen dat de Amerikaanse bisschoppen ineens op de voorgrond treden in een
debat dat Europa direct aanbelangt.

Achtergrond van de interventie
Wie in de VS betrokken is bij de discussies over buitenlandse politiek, noteert met
verbazing deze plotselinge interventie van de kerk in regeringsaangelegenheden. In
het verleden bleef het politieke militantisme van de bisschoppen praktisch beperkt
tot het abortusprobleem en het katholiek onderwijs. Wat heeft hen ertoe gebracht,
zich in het ingewikkelde debat over nucleaire strategie en wapenbeheersing te wagen?
Zelfs sommige bisschoppen vragen zich dat af.
Oppositie tegen de regering is geen totaal nieuw feit in de houding van de
Amerikaanse hiërarchie. Toen het Hoog Gerechtshof in 1973 de abortuswetgeving
versoepelde, manifesteerde de hiërarchie zich als een belangrijke politieke factor.
De tegenstand die zij toen ondervond, ontwikkelde haar politieke finesse en
verstevigde haar solidariteit. Volgens sommige waarnemers deed in feite de kordate
toon in de discussie over abortus de bisschoppen, misschien tot hun eigen verbazing,
in het nationale debat over de defensiepolitiek belanden. Als zij zo angstvallig het
recht op leven voor het ongeboren kind verdedigden, moesten zij consequent en even
hardnekkig zich voor dezelfde waarden inzetten in een campagne tegen nucleaire
escalatie. Als zij zwegen over de immoraliteit van de doctrine van fatale wederzijdse
vernietiging, zouden zij blijk geven van inschikkelijkheid tegenover die enorme en
wellicht ultieme bedreiging voor de mensheid. Zij zouden op zijn minst de indruk
wekken van een kortzichtige moraal, die alleen in vruchtafdrijving een aanslag op
het leven ziet.
Degenen die met hand en tand een verruimde visie van het recht op leven
voorstonden, ook dus inzake defensieproblemen, waren ongetwijfeld vooral de
vierenvijftig bisschoppen die lid zijn van Pax Christi, de beweging die zowel pacifisten
als aanhangers van de theorie van de rechtvaardige oorlog telt.
Een tweede belangrijke factor in deze ontwikkeling was het hernieuwde
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accent dat door het Tweede Vaticaans Concilie werd gelegd op de bisschoppelijke
collegialiteit, ook die van de diverse nationale bisschoppenconferenties. Gesterkt
door die reaffirmatie van de bisschoppelijke autoriteit, nader tot elkaar gekomen
door hun regelmatige bijeenkomsten en in het besef van hun specifieke taak, een
moreel oordeel te vellen over de politiek van hun eigen regering betreffende haar
nucleaire strategie, zijn de bisschoppen van de VS in deze kwestie tot een
avant-gardepositie in de kerk gekomen. Terwijl pauselijke uitspraken tot nog toe
alleen maar kernaanvallen veroordeelden die de burgerbevolking treffen, verwerpt
de Amerikaanse hiërarchie elk gebruik van een nucleair strategisch arsenaal.
Bovendien noemt zij alleen al de dreiging met het gebruik van dergelijke wapens in
hoge mate immoreel.
Op het eerste gezicht kan het vreemd lijken dat de Amerikaanse kerk in een zo
delicate kwestie als de globale ‘veiligheid’ vooruitloopt op Rome. Het gaat hier toch
om een zaak die direct onder de doctrinele verantwoordelijkheid van de universele
kerk ressorteert, niet om een parochiale kwestie. Maar de noodzaak, uitsluitsel te
geven over de morele aanvaardbaarheid van de doctrine van fatale wederzijdse
vernietiging, weegt veel zwaarder en beklemmender op de kerk in Amerika dan waar
ook ter wereld, kennelijk ook zwaarder dan in Rome. Van alle landen die open staan
voor religieuze beïnvloeding, zijn de VS de enige natie die deze apocalyptische
dreiging in het vooruitzicht stelt en ze ook geloofwaardig maakt. In die zin is het
morele aspect van de afschrikking grotendeels, zij het niet uitsluitend, een Amerikaans
probleem. Vanaf het ogenblik dat de bisschoppenconferenties, in de geest van
Vaticanum II, zich terdege bewust werden van hun lokale verantwoordelijkheid,
bleek het onvermijdelijk dat de Amerikaanse hiërarchie het initiatief zou nemen tot
het formuleren van een veroordeling die al te lang was uitgesteld.

De traditionele leer van de kerk
Zonder Vaticanum II was de Amerikaanse kerk waarschijnlijk blijven zwijgen. Het
concilie gaf de bisschoppen weer stem. Vijftien jaar later nochtans, in 1979, had hun
boodschap nog een traditioneel karakter: op de hedendaagse realiteit van het nucleaire
tijdperk pasten zij de klassieke leer van het beperkt recht op oorlogvoeren toe.
Expliciet steunend op de scholastieke leer van het beperkt recht op zelfverdediging,
hernieuwt kardinaal Krol de absolute en ondubbelzinnige veroordeling door
Vaticanum II van elke oorlogsdaad die gericht is op een niets ontziende vernietiging

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

6
van hele steden en regio's met hun burgerbevolking (Gaudium et Spes, 80):
‘Wij erkennen dat bepaalde vormen van oorlogvoering moreel gewettigd
kunnen zijn, maar zijn van mening dat een kernoorlog met gebruikmaking
van oncontroleerbare vernietigingswapens het recht op zelfverdediging te
buiten gaat.’
Uit deze verklaring blijkt niet uitdrukkelijk en formeel wat nu precies aan het
standpunt van de bisschoppenconferentie ten grondslag ligt. Maar er is wel uit op te
maken dat de bisschoppen weten - en die idee staat centraal bij hun overwegingen dat elke strategische kernoorlog onherroepelijk het risico insluit van een escalatie
die aan elke menselijke controle ontsnapt. Iedereen is het er immers praktisch over
eens dat een kernoorlog nooit tot militaire doelwitten beperkt kan blijven. Politici
weten net zo goed dat een kernoorlog onvermijdelijk aan de menselijke controle
moet ontsnappen. In een toespraak aan de Georgetown University in Washington
heeft de voormalige staatssecretaris Haig dat nog eens treffend geformuleerd:
‘Een soepele afweertactiek steunt niet op de premisse, dat een kernoorlog
controleerbaar is. De Amerikaanse regering en haar bondgenoten zijn tot
de overtuiging gekomen dat een kernoorlog, eenmaal losgebroken, aan
een dergelijke controle ontsnapt. Zij houden het dus eerder bij een strategie,
gebaseerd op het afschrikkingseffect van een mogelijke nucleaire
tegenaanval, zonder dat die stap, hoe dan ook, automatisch zou worden
gezet.’
Een andere formulering van deze afschrikkingstheorie lezen we in een hoofdartikel
van de New York Times (Pasen 1982). Ook daar wordt gesteld dat de realiteit van de
dreiging wezenlijk steunt op de onmogelijkheid om ze onder controle te houden.
‘Genoeg kernwapens betekent uiteindelijk: genoeg om een kernoorlog ondenkbaar
te maken, onuitvoerbaar, zonder enige kans op overleven’. Zich bewust van een
dergelijke consensus in politieke kringen, beklemtoonden de bisschoppen dat iets
wat oncontroleerbaar is, niet op gang gebracht mag worden. Met de consequenties
van een mislukte afschrikkingsstrategie voor ogen veroordeelden zij met klem elke
militaire politiek gebaseerd op de ijdele hoop dat een dergelijke tactiek niet kan falen.
Volgens het criterium van een rechtvaardige oorlog, waarop de kardinaal in zijn
toespraak zinspeelde, mag een daad van wettige zelfverdediging nooit rechtstreeks
op de burgerbevolking gericht zijn en moet de balans tussen positieve en negatieve
gevolgen van de oorlog in evenwicht blijven. Aangezien deze twee beperkingen
slechts geëerbiedigd kunnen worden zo-
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lang de escalatie van geweld niet uit de hand loopt, is een oorlog waarover men
kennelijk geen controle meer heeft, volgens de traditionele leer van de kerk verboden.
Krol paste daarmee gewoon de traditionele kerkelijke leer toe op het atoomtijdperk.
Hij herhaalde verder de veroordeling die vroeger door de Amerikaanse hiërarchie
was uitgesproken (To Live in Christ Jesus. A Pastoral Reflection of the Moral Life,
1976) tegen de nucleaire afschrikkingsstrategie:
‘De morele overtuiging dat zowel het gebruik van kernwapens als de
intentie daartoe - vervat in onze afschrikkingspolitiek - verwerpelijk is, is
een fundamenteel principe in het standpunt van de Bisschoppenconferentie
in de VS.’
Daarmee werd zelfs het dreigen met het gebruik van kernwapens veroordeeld. Maar
op welke argumenten steunde die veroordeling? De verklaring van 1976 waaraan
Krol refereerde, sprak zich daar al evenmin duidelijk over uit. In afwachting dat de
argumentatie wordt toegelicht in de herderlijke brief van 18 november a.s., moeten
wij het voorlopig houden bij de argumenten die uit de algemene principes van de
moraaltheologie zijn af te leiden.
Het meest voor de hand liggende principe is, dat het ongeoorloofd is alleen al de
intentie te hebben iets te doen dat ernstig immoreel is. De bedoeling een moord te
bedrijven b.v. is even immoreel als de daad zelf. Politieke gezagdragers mogen dus
niet ernstig in overweging nemen de dreiging met kernwapens uit te voeren. Ook als
bluf kunnen ze een dergelijk ultimatum niet hanteren. Succes daarmee hebben zij
alleen als ze ook hun eigen landgenoten voorliegen. En de natie duperen in een zo
vitale aangelegenheid als de nationale veiligheid zou het toppunt van verraad zijn,
een verfoeilijk misbruik van constitutioneel gezag.
Met hun veroordeling van het in overwegingnemen van of de loutere dreiging met
het gebruik van strategische kernwapens gingen de bisschoppen een stap verder dan
in hun vroegere verklaring, waarin zij alleen het gebruik van (of de dreiging met)
kernwapens tegen stedelijke agglomeraties verwierpen. Nu verwierpen zij elk gebruik
van deze strategische systemen tegen om het even welk doelwit, zelfs als
represaillemaatregel. Bovendien bracht kardinaal Krol in latere interviews nog een
nieuwe nuancering aan. Daarover ontstond een controverse, die de kerk nog steeds
in beroering houdt en menig commentator van bisschoppelijke initiatieven blijft
intrigeren. Hij maakte namelijk een fundamenteel onderscheid tussen de dreiging
met (of het gebruik van) nucleaire systemen en het louter bezit ervan. Het gebruik
(of de dreiging) veroordeelde hij formeel, maar hij zag af van
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elke oproep tot unilaterale vernietiging van de kernwapens zelf. Erop wijzend dat
het bestaan van wapens de bezitter niet noodzakelijk verplicht ze te gebruiken, pleitte
hij voor een graduele en wederzijdse afslanking van het nucleair arsenaal, maar niet
voor een eenzijdige ontwapening. In het besef dat een overhaaste unilaterale
ontwapening de VS op een onverantwoorde wijze zou beroven van een sterk
pressiemiddel om de Sovjets tot een parallelle reductie van hun arsenaal te dwingen,
stemmen de bisschoppen in met de nationale politiek die gekant is tegen de
ontmanteling van strategische systemen, tenzij dit gepaard gaat met wederzijds
bindende en verifieerbare reglementeringen inzake wapenbeheersing.
Door het onderscheid tussen dreiging (of gebruik) enerzijds en aan de andere kant
bezit mits verscherpte controle, willen de bisschoppen recht laten wedervaren, zowel
aan de dringende noodzaak tot beperking van het geweld als aan de eisen van de
nationale en internationale veiligheid. Ze weten maar al te goed dat niet alleen de
veiligheid van de VS, maar ook die van hun Europese (en Japanse) bondgenoten
steunt op de multilaterale verdragen die de verbintenissen van de VS betreffende de
nucleaire strategie codificeren. Zij willen dan ook de huidige bereidheid van het
Amerikaanse beleid tot gebruik van kernwapens afremmen; die achten zij
onverenigbaar met de leer van de kerk over het beperkt recht tot gebruik van geweld.
Maar tegelijk accepteren zij dat een overhaaste ontmanteling de stabiliteit van het
hele internationale bestel in gevaar zou brengen, met name de binnen- en buitenlandse
politiek van de bondgenoten van de VS.

Een gepassioneerde discussie
Zoals gezegd, bracht dit klassieke casuïstische onderscheid tussen het recht om
kernwapens te gebruiken of ermee te dreigen en het recht om kernwapens, mits een
resolute wil tot beperking door een controle-akkoord, in bezit te houden, een
geweldige discussie op gang. Zelfs de Bisschoppenconferentie is hierover verdeeld.
De argumenten die dit onderscheid moeten rechtvaardigen, zullen ongetwijfeld het
centrale thema vormen van de met ongeduld verwachte herderlijke brief van
november. In afwachting daarvan kunnen misschien de volgende argumenten worden
aangevoerd. Het instandhouden van een strategisch arsenaal met afwijzing van elk
gebruik ervan kan gerechtvaardigd worden als afschrikking tegen een eventuele
Russische agressie. Die afschrikking is pas efficiënt wanneer het nationale beleid de
intentie inhoudt, de bedreiging in bepaalde omstandigheden ook uit te voeren, dat
spreekt vanzelf. Met het oog op de aan de gang
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zijnde discussie moet daar echter aan worden toegevoegd: zelfs als de Amerikaanse
regering in de toekomst eenzijdig zou afzien van het recht om dit arsenaal te gebruiken
(of ermee te dreigen), dan nog zou de tegenstander terugdeinzen voor een avontuur.
Terwijl de meeste critici van het bisschoppelijke standpunt twijfelen aan het
afschrikkend effect van een strategisch systeem, als de regering de intentie laat varen
om het ook te gebruiken, is er volgens de bisschoppen zelf een redelijke kans dat de
Sovjetleiders de dreiging reëel blijven vinden: ze blijven waarschijnlijk sceptisch
staan tegenover de oprechte (en niet alleen officieel gemanifesteerde) wil van onze
politici, en de fysieke potentialiteit van het arsenaal blijft behouden, voor het geval
dat de VS op hun beslissing zouden terugkomen.
Op het ethische vlak wordt deze analyse door ernstige en bevoegde critici
aangevochten. Ze erkennen haar politieke verdienste, maar trekken de morele waarde
in twijfel van een veiligheid die gebaseerd is op het scepticisme van de Sovjets
omtrent de ware intenties van de VS. De bisschoppen redeneren anders: een eventuele
verkeerde berekening van de Russen omtrent de oprechtheid van de VS ligt niet in
de bedoeling van de Amerikaanse regering en is evenmin haar schuld; daarom achten
zij vooralsnog het beleid dat zij voorstaat, niet moreel onverantwoord. Kortom, de
Amerikaanse oprechtheid mag niet de gijzelaar zijn van het Russische wantrouwen.
Als dit cruciale onderscheid dat de bisschoppen maken tussen gebruik van (of dreiging
met) strategische kernwapens en het bezit ervan, opnieuw geaffirmeerd wordt, is ook
heftige weerstand te verwachten van allen die wapenbeheersing nastreven.
Amerikanen hebben immers de hardnekkige neiging om moraliteit en legaliteit gelijk
te stellen en morele verplichtingen op het internationaal vlak derhalve te reduceren
tot verplichtingen die vastgelegd kunnen worden in internationale verdragen.
Moraliteit is een kwestie van contract: alleen die beperkingen op je vrijheid dien je
te respecteren die je aanvaard en vastgelegd hebt in een bilateraal of multilateraal
akkoord. In dat perspectief is een rechtvaardige oorlog elke oorlog waarmee de twee
parijen van te voren instemmen, zelfs als dat inhoudt, zoals duidelijk het geval is in
SALT II, dat burgers uit beide kampen als doelwit mogen dienen en beiderzijds met
totale uitroeiing bedreigd worden. Wordt legaliteit de maatstaf voor de morele
verplichtingen, dan valt het accent onvermijdelijk op de reductie van materiële
middelen (van wapens), eerder dan op het verzaken van perfide bedoelingen (de
intentie om in bepaalde omstandigheden burgers als doelwit te kiezen). Elke partij
accepteert een vastgestelde limiet op een bepaalde (controleerbare) wapenvoorraad;
en beide partijen blijven moreel vrij dat arsenaal

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

10
ook te gebruiken op om het even welke manier die in de wettelijke overeenkomst
niet uitdrukkelijk uitgesloten is.
Deze merkwaardige substitutie van morele verplichtingen (unilateraal en
onvoorwaardelijk) door wettelijke contracten (bilateraal en voorwaardelijk) is
natuurlijk onverenigbaar met een katholieke mentaliteit. Je kunt niet zeggen, zoals
de gangbare Amerikaanse opinie doet, dat de morele verplichting inzake nucleaire
afschrikking niet verder reikt dan een streven naar wapenbeheersing. Een legale
wapencontrole is van cruciaal belang, maar van veel groter belang nog is de unilaterale
bereidheid om af te zien van bepaalde strategieën zoals het treffen van de
burgerbevolking. Waar het gaat om oorlog of vrede, zoals trouwens in andere
belangrijke ethische kwesties, is je morele verantwoordelijkheid niet afhankelijk van
de bereidheid van je tegenstander om wederzijdse verplichtingen aan te gaan.
De bisschoppen zullen hun enorme invloed niet in de eerste plaats richten op steun
aan de pogingen om de nucleaire arsenalen van de grootmachten drastisch in te
krimpen. Voorlopig althans beperken zij zich ertoe, de legitimiteit aan te vechten
van het gebruik (of de dreiging met gebruik) van wapens waartoe de
controle-akkoorden machtiging verlenen. Dat zal vele rechtgeaarde burgers die niet
vertrouwd zijn met de intellectuele katholieke traditie, ontgoochelen: de indruk wordt
gewekt dat de hiërarchie de netelige politieke en diplomatieke discussie uit de weg
wil gaan en zich verschuilt achter een vermanende vinger aan het adres van de
regeringsleiders van alle partijen, hen bezwerend de apocalyps alsnog af te wenden.
Vanuit hun eigen morele traditie zetten de bisschoppen andere prioriteiten voorop
dan de legalistische wijsheid van de voorstanders van wapenbeheersing in de VS.
Vermoedelijk zullen zij op hun standpunt blijven en onvermoeid blijven onderstrepen
dat het fundamentele probleem niet ligt in het stockeren van wapens, maar in de
menselijke wil.

Andere bisschoppelijke interventies
Mijn presentatie van de huidige stand van de katholieke leer betreffende de moraliteit
van de Amerikaanse afschrikkingsstrategie wekt misschien de indruk dat de
bisschoppen het allemaal roerend eens zijn en dat in deze zaak het laatste woord
reeds is gesproken. Maar dat is helemaal niet zo. De situatie verandert van dag tot
dag. Van de 350 Amerikaanse bisschoppen en aartsbisschoppen hebben er al
verschillende een herderlijke brief over dit onderwerp aan hun eigen volk geschreven;
anderen bereiden, in samenwerking met experts, zo'n brief voor. Twee van deze
verklaringen
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zijn bijzonder relevant. Ze illustreren hoe spectaculair de nieuwe collegialiteit er
soms in slaagt, de morele bezorgdheid én visie van een lokale kerk onder de aandacht
te brengen van de universele kerk.
In de eerste plaats het standpunt van Mgr. R. Hunthausen, aartsbisschop van Seattle,
Washington1. In zijn aartsbisdom, in de baai van Puget Sound bij Bangor, is een van
de twee Amerikaanse basissen voor nucleaire aanvalsduikboten ondergebracht. Hij
stelde de aanwezigheid van schepen met raketinstallaties in de wateren rond de stad
openlijk aan de kaak en noemde de basis ‘het Auschwitz van Puget Sound’. Na zeven
maanden van kennelijk zware gewetenstwijfel maakte hij ten slotte in februari jl.
bekend, dat hij persoonlijk de helft van zijn inkomstenbelasting niet meer zou betalen,
als publiek protest tegen het aanwenden van overheidsgelden om wapens te fabriceren
waarvan hij het gebruik immoreel achtte. In een brief aan zijn gelovigen, waarvan
een groot deel werkzaam is in de wapenindustrie, zette hij uiteen hoe hij tot deze
riskante gewetensbeslissing was gekomen. Aan de oorsprong ervan lag een gebeurtenis
van zevenendertig jaar geleden. Als jongeman was hij geschokt door de atoomaanval
op Hiroshima en Nagasaki. In de daaropvolgende jaren, als seminarist, hoogleraar
in de scheikunde, president van Carroll College in Montana en nadien in dezelfde
staat bisschop van St.-Helena, werd hij niet meer rechtstreeks geconfronteerd met
de ethische problemen van een kernoorlog. Maar toen hij in 1975 aartsbisschop van
Seattle werd, met die nucleaire basis in de buurt, moést hij wel partij kiezen. Door
zijn openlijk protest tegen de voorbereiding van een kernoorlog, een onvoorstelbaar
veel grootschaligere herhaling van het bombardement dat hem als jongeman zo had
getraumatiseerd, hoopte hij anderen te stimuleren om zijn voorbeeld te volgen.
Als een respectabel aantal burgers die weg volgt, wordt de regering misschien
gedwongen terug te komen op haar besluit om die wapens in bepaalde - lang niet
denkbeeldige - omstandigheden werkelijk te gebruiken. De toelichting van Mgr.
Hunthausen kan verhelderend zijn voor sommigen in Europa die geschokt waren
door zijn radicaal standpunt. Ze laat zien hoe de Amerikaanse visie op een mogelijke
kernoorlog iets unieks heeft: wij zijn namelijk de enige natie die effectief van
dergelijke wapens gebruik heeft gemaakt. De generatie waartoe Hunthausen behoort,
raakt die herinnering nooit meer kwijt. Wie in Europa niet goed begrijpt waarom de
Amerikaanse kerk zich zo intens met deze morele vraag bezighoudt,

1

Zie ook P. Herby, Religieuze vredesbeweging in de Verenigde Staten, in Streven, januari
1982, pp. 303-313.
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moet maar eens in de huid proberen te kruipen van mensen die zich metterdaad aan
een atoomaanval schuldig hebben gemaakt. Amerikanen hebben die verbeelding niet
nodig, hun herinnering volstaat.
Een ander protest ging uit van Mgr. Leroy Mathiesen, bisschop van Amarillo
(Texas), tegen het in zijn diocees gevestigde assemblagebedrijf Pantex, dat de
produktie verzekert van alle kernkoppen in de VS. De bisschop zette de katholieke
bedienden van Pantex ertoe aan een andere baan te zoeken. Al zijn collega's in Texas
verklaarden zich solidair met deze manier om de traditionele morele principes van
de rechtvaardige oorlog op plaatselijk niveau toe te passen. Zoals hij zelf uitlegde,
was Mathiesens optreden geïnspireerd door een gesprek met een katholiek employé
van Pantex, die hem zijn gewetensbezwaar was komen voorleggen. Na rijp beraad
riep de bisschop alle werknemers in het bedrijf op, zich over dezelfde vraag te
bezinnen. Met het resultaat dat nog zes anderen voor hun job bedankten.
Deze twee bisschoppelijke interventies, die overigens niet zonder respons bleven
in andere diocesen waar eveneens ‘plaatselijke’ defensie-installaties gevestigd zijn,
belichten een ander facet van de bijna dagelijkse evolutie van de kerkelijke leer over
deze kwestie. Terwijl kardinaal Krol in 1979 het bezit van strategische
afschrikkingswapens nog moreel aanvaardbaar achtte, als het kleinste van twee
kwalen, zolang tenminste getracht werd om tot een bilaterale wapencontrole te komen,
veroordeelden de twee geciteerde bisschoppen, in hun eigen diocees, gewoon elke
medewerking bij de produktie of het onderhoud van de wapensystemen zelf. Maar
tegen deze visie gaan dan weer andere stemmen op, minder talrijk misschien, maar
even gezaghebbend en competent. Vooral die van kardinaal Cooke, die naast het
aartsbisdom New York alle Amerikaanse strijdkrachten over de hele wereld onder
zijn jurisdictie heeft. In zijn herderlijke brief van Kerstmis 1981 aan de katholieke
militairen verzekerde hij nogmaals: ‘Wij hebben het recht anderen door afschrikking
van een aanval af te houden, door duidelijk te laten zien dat wij (met kernwapens)
terug kunnen slaan’. Cookes uitspraak maakte ophef en werd in brede kringen
beschouwd als een schot voor de boeg in de discussie die onder de bisschoppen aan
de gang is met het oog op hun voor november aangekondigde brief. Zonder het
standpunt van Krol te desavoueren scheen Cooke, door zijn zorgvuldige formulering,
de best mogelijke presentatie te geven van de morele aanvaardbaarheid van de
nucleaire afschrikking. Terwijl het koor van bisschoppen steeds polyfonischer gaat
zingen, gaan sommigen misschien alweer nostalgisch terugverlangen naar de goede
ouwe tijd toen het nog gold: ‘Roma locuta, causa finita’.
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Een met spanning verwachte herderlijke brief
Polyfonie kan ook kakofonie worden. Op zijn jaarlijkse bijeenkomst in Washington,
in november 1980, besefte de National Council of Catholic Bishops dat gevaar. Zij
richtten een commissie op over Oorlog en Vrede, onder voorzitterschap van Mgr. J.
Bernardin, en met leden uit alle katholieke gelederen en van verschillende strekkingen.
Op de Conferentie van november 1981 bracht deze commissie haar eerste rapport
uit. Het was een model van evenwichtige en nauwgezette kritiek op het huidige
Amerikaanse defensiebeleid, al hield het ten volle rekening met de onmiskenbare
dreiging die het gedrag en de handelingen van de Sovjetunie vormen voor de
veiligheid van de VS en hun bondgenoten. Bernardin beloofde de Conferentie van
1982 een ontwerp voor te leggen voor een herderlijke brief, die een vernieuwde
theologie van de vrede zou schetsen met een speciaal accent op het morele aspect
van de nucleaire afschrikking.
Nogmaals, op de inhoud van die brief kunnen we niet vooruitlopen. Maar naar
alle waarschijnlijkheid zal alvast één heet hangijzer uitdrukkelijk en in detail worden
aangepakt: de verplichtingen van katholieken die uit hoofde van hun beroep
ingeschakeld zijn in het commando-circuit van de dreiging met of effectieve uitvoering
van een nucleaire aanval. De primaire pastorale verantwoordelijkheid van de
bisschoppen is immers, hun gelovigen duidelijk te informeren over de morele
implicaties van de officiële verklaringen die de kerk tot nog toe over de moraliteit
van de nucleaire afschrikking heeft afgelegd, met name die van kardinaal Krol voor
de senaatscommissie. Over die implicaties bestaan op het ogenblik de grootste
meningsverschillen. Een officieel kerkelijke interpretatie van de morele
aansprakelijkheid van militairen is er nog niet. Moralisten echter hebben al laten
verstaan - zonder door de bisschoppen te worden tegengesproken - dat het standpunt
van de hiërarchie katholieken die beroepshalve verantwoordelijkheid dragen bij het
uitvoeren van nucleaire afschrikkingsstrategieën (of zelfs de dreiging ermee) de
verplichting oplegt ontslag te nemen. Deze forse conclusie volgt uit het feit dat deze
mensen voor een onoplosbaar dilemma staan: in geweten verplicht een bevel tot een
nucleaire aanval (of de dreiging ermee), niet uit te voeren, zijn ze anderzijds gebonden
door hun beroepseed, die hen verplicht in bepaalde omstandigheden een dergelijk
bevel wel op te volgen. Hun pastorale verantwoordelijkheid zou de bisschoppen dus
ertoe dwingen, de conclusie te trekken die onvermijdelijk voortvloeit uit hun
verklaring van 1979: katholieken die in zulke situaties verkeren, zijn verplicht ontslag
te nemen. We moeten ons goed realiseren wat dit zou betekenen. Ongeveer 40% van
de Amerikaanse militai-
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ren zijn katholiek. Als de bisschoppen dit standpunt innemen - en het lijkt
onontkoombaar - zou dat een schok teweegbrengen in het hele land en in het privéen gezinsleven van de mensen die een dergelijke professionele verantwoordelijkheid
dragen. Op grond van dezelfde redenering lijkt het voor de hand te liggen dat
katholieken ook geen civiele functies mogen bekleden met verantwoordelijkheid
inzake nucleaire afschrikkingssystemen: president, vice-president, staatssecretaris
van buitenlandse zaken of van defensie enz. In afwachting van de herderlijke brief
zijn katholieke officieren en zelfs leden van een van de vier hogere militaire scholen
de consequenties van de aangekondigde brief voor hun privé- en beroepsleven al aan
het onderzoeken.

Een revolutie?
De Amerikaanse bisschoppen hebben zich aldus ontpopt als authentieke
revolutionairen. Hun brief zal zwaar doorwegen in het politieke debat over de
uitvoerbaarheid van de nucleaire afschrikking, een debat dat met de dag explosiever
wordt. Waarschijnlijk heeft hij het effect van ‘a shot heard around the world’, zoals
het eerste salvo van de Amerikaanse revolutie in 1775. De interventie van de
bisschoppen in de politieke arena zal de internationale politiek grondig wijzigen.
Maar is het een redelijke revolutie? Zal de verklaring van de bisschoppen op een
verantwoorde wijze tegemoetkomen aan een dubbele eis: die van het morele
leiderschap van een kerkelijke overheid in de enige supermacht die open staat voor
religieuze beïnvloeding, en die van de internationale verantwoordelijkheid van
diezelfde supermacht? De eerste reacties, binnen en buiten de VS, wijzen al op enige
twijfel daaromtrent. Velen zullen de brief een compromis vinden tussen tegenstrijdige
morele normen: vermoedelijk zal hij het bezit van grote nucleaire arsenalen blijven
tolereren, op voorwaarde dat deze door akkoorden van wapencontrole gereduceerd
worden. Of men zal aanvoeren, dat moreel gezien niet genoeg rekening wordt
gehouden met de ‘kosten en baten’ van de nucleaire afschrikking. Anderen
daarentegen zullen het document wraken omdat het geen oog heeft voor de eisen
van een nucleaire afschrikking: die worden door een kerkelijk verzet tegen de morele
legitimering van het gebruik ervan gecompromitteerd. Niemand zal waarschijnlijk
helemaal tevreden zijn met het resultaat van het bisschoppelijk overleg. Dat is vaak
het lot van revolutionairen.
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Darwinisme en racisme
Henk Jans
De honderdste verjaardag van Ch. Darwins dood werd terecht aangegrepen om nog
maar eens te onderstrepen hoe onomkeerbaar de revolutie is geweest die hij in de
biologische wetenschappen teweegbracht door zijn in 1859 verschenen On the Origin
of Species by means of Natural Selection. Alle weerstanden tegen Darwins geniale
inzichten gelden thans als welhaast onbegrijpelijke achterhoedegevechten van
geborneerde geesten, die een verouderd mens- en wereldbeeld overeind probeerden
te houden. Men keek dan ook wat verwonderd op toen, nu toch alweer een tijd
geleden, bleek dat enkele Duitse wetenschapshistorici en -critici, op een symposium
te Frankfurt in 1970, aan de lucht van het darwinisme meer dan één vuiltje ontdekten:
tot en met de donkere wolken van het meest ongenadige racisme1. Darwin zelf stelden
zij nog niet in beschuldiging, maar een hele schare sympathisanten en epigonen, die
de meestal niet geciteerde neventitel van Darwins werk consequent hadden
doorgedacht: On the Origin of Species... or the preservation of favoured races in the
struggle for life. Van Darwin over Haeckel en latere wetenschapsmensen loopt in
Duitsland een continue lijn naar het ‘sociaal-darwinisme’ en de ‘sociaal-hygiëne’,
die zich uitdrukkelijk op het darwinisme beriepen om de meest verregaande racistische
wetgeving van de nazi-tijd te rechtvaardigen.
Dat het darwinisme tot dergelijke ontsporingen aanleiding heeft kùnnen geven,
komt ons thans niet zo onbegrijpelijk voor: de wetenschapskritiek heeft ons gevoelig
gemaakt voor de ideologische en maatschappelijke implicaties - en vaak
medeplichtigheden - waaraan het zogenaamd zuiver objectief wetenschappelijk
bedrijf maar zelden blijkt te ontsnappen. Ook de stelling dat Darwin zelf vrij uitgaat,
dat de van het darwinisme afgeleide racismen uitsluitend op rekening van zijn minder
verlichte epigonen gebracht moeten worden - is niet langer houdbaar. Vooral in zijn
latere (vrijwel nooit meer geciteerde) werk The Descent of Man and Selection in

1

Biologismus im 19. Jahrhundert. Vorträge eines Symposiums vom 30. bis 31. Oktober 1970
in Frankfurt a.M., Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1973, 163 pp.
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Relation to Sex (1874) geeft Darwin blijk van uitgesproken etnocentrische en
racistische vooroordelen en bepleit hij tegelijk de reductie van de menselijke ethiek
tot louter ‘sociale instincten’: die zullen ook in de toekomst vanzelf leiden tot de
suprematie van het betere en beste ras (volk, natie)2. Darwins beruchte medestander,
Ernst Haeckel, zou die denkwijze nog veel uitdrukkelijker doortrekken en met name
de ‘wilsvrijheid’ bestempelen als een heilloze illusie die men voorgoed diende op te
geven ten bate van de ware vooruitgang van de (hoogst ontwikkelde) mensheid3.
Haeckel is wel de hoofdverantwoordelijke geweest van de vroege ‘ideologisering’
van het biologisch darwinisme. Maar ten onrechte veronderstelt men dat hij Darwin
zelf verraden of vertekend heeft. In zijn inleiding op The Descent of Man spreekt
Darwin met de grootste lof over Haeckel: ‘Mocht Haeckels werk (o.a. Natürliche
Schöpfungsgeschichte) verschenen zijn voor ik met mijn manuscript klaar was, dan
had ik het mijne waarschijnlijk nooit afgemaakt. Haast al mijn conclusies vind ik
bevestigd door deze natuuronderzoeker, wiens kennis veel uitgebreider is dan de
mijne’ (3). En zopas heeft een Frans auteur, Jacques Ruffié4, nadrukkelijk gewezen
op de enorme invloed die het darwinisme überhaupt gehad heeft op het filosofische
en sociale denken van de 19e eeuw. Zowel het ‘ongeremde liberalisme’ als het
‘orthodoxe marxisme’ beriepen zich erop: ‘En wij leven nog steeds volgens het
principe van de ongenadige selectiestrijd die slechts de beteren mag laten overleven’.

‘The Descent of Man’: een totaal-verklaring
In zijn inleiding op de bovenvermelde Duitse vertaling van Darwins Descent of Man
(bezorgd door Heinrich Schmidt, Jena, 1932) wijst prof. dr. C. Vogel van Göttingen
op een aantal bedenkelijke, gedeeltelijk ook onwetenschappelijke aspecten van
Darwins beschrijving van de evolutie van de mens en zijn samenleving: ‘Omdat
Darwin - hoe kon het ook anders - niet de tijdeloze denker en wetenschapsmens is
geweest, die menige populaire voorstelling graag van hem wil maken, maar een kind
van zijn tijd,

2

3
4

Christian Vogel, Charles Darwin. Sein Werk ‘Die Abstammung des Menschen’ und die
Folgen, een inleiding (pp. VII-XLII) op Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen,
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1982. Met de cijfers tussen haakjes in mijn artikel verwijs
ik naar de pagina's van deze uitgave.
Ernst Haeckel, Die Welträthsel, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1899, o.m. pp. 13, 55, 140.
Jacques Ruffié, Traité du vivant, Editions Fayard, 1982.
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zal het ons niet verbazen dat in zijn werk een groot aantal ideeën, concepten,
denkschema's en ook vooroordelen van zijn tijd en zijn milieu binnengedrongen
zijn... Het lijkt mij uiterst belangrijk op die samenhangen te wijzen; niet om Darwins
genie neer te halen, maar om te verhinderen dat àlle darwiniaanse ideeën als even
zo vele sacrosancte uitspraken van de biologische wetenschap kritiekloos worden
overgenomen. Vooral in The Descent of Man treffen wij talrijke “ideologische”
begrippen aan, die de moderne biologie als vals en onverenigbaar met de
wetenschappelijke evolutieleer moet beschouwen. Voor een deel zijn het juist die
ideeën die op grond van Darwins gezag een heilloze invloed uitgeoefend hebben op
het denken en handelen van zich darwinistisch achtende epigonen. Het zogeheten
sociaal-darwinisme met zijn ook catastrofale gevolgen moet ons als waarschuwing
volstaan. De simpele bewering dat dergelijke ontsporingen niets met de inhoud van
Darwins geschriften te maken hebben, is gewoon vals: de kritische lezer kan zich
daarvan zelf vergewissen op talrijke plaatsen van de Afstamming van de mens’ (XXV).
Op een aantal van de door Vogel gesignaleerde punten willen wij hier wat nader
ingaan.
Wat bij een eerste lezing van Darwins Afstamming van de mens opvalt is, dat de
anatomisch-fysiologische verwantschap van de mens met - en zijn afstamming van
- de hogere zoogdieren niet het hoofdthema uitmaakt van dit werk! Alleen de eerste
twee hoofdstukken (pp. 4-78), ten dele ook het zesde behandelen dit onderwerp,
terwijl hoofdstukken drie tot vijf (pp. 78-128) willen ‘bewijzen’ dat er ook ‘op het
punt van de geestelijke vermogens van de mens - (zelf)bewustzijn, intelligentie, taal,
geweten, moraal en religie - geen fundamenteel onderscheid bestaat tussen de mens
en de hogere zoogdieren’ (79). Of, zoals hij het in zijn algemene conclusie nog eens
herhaalt: ‘de geestelijke vermogens van de hogere dieren verschillen slechts gradueel,
niet wezenlijk van die van de mens’ (271).
Haeckel zal dit in zijn Welträthsel als een leidmotief herhalen en vastankeren in
uitspraken als: ‘de natuurwetenschap heeft alle zogenaamde geesteswetenschappen
in zich opgenomen’; ‘de vrijheid is een puur dogma dat op zelfbedrog berust en in
werkelijkheid niet bestaat’; ‘de evolutieleer heeft aangetoond dat dezelfde “eeuwige,
ijzeren” natuurwetten van de anorganische wereld gelden in de organische en morele
wereld’; ‘het zogenaamde “geestesleven” is een deelgebied van de hersenfysiologie’.
Een belangrijke rol in Darwins betoog speelt het vaak ontstellend onkritische
antropomorfisme van zijn beschrijving en evaluatie van het gedrag van dieren.
Daarvan zegt Vogel: ‘Natuurlijk dient men ermee rekening te houden dat Darwin
zich meestal moest verlaten op berichten van dillettanten en dat een ethologie in de
moderne betekenis van het woord nog niet
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bestond. Exemplarisch voor dat antropomorfisme zijn de beschrijvingen van de
“liefde”, het “heldhaftig hulpbetoon”, de “trouw” en de “volgzaamheid” van
verschillende dieren. Daar worden op niet alleen verbale wijze morele categorieën
uit de menselijke sfeer naar het dierenrijk getransponeerd. Dergelijke
antropomorfismen hebben vanzelfsprekend Darwins voorstellingen van de animale
stadia en van de ontwikkeling van de menselijke moraal verregaand beïnvloed...
Volgens Darwin ontwikkelen echte, morele kwaliteiten zich rechtstreeks uit “sociale
instincten”... Menselijke moraal is niets anders dan de directe en slechts gradueel
verhevigde voortzetting van de in het dierenrijk zeer verspreide sociale instincten’
(XXVII).
Men kan terecht Darwins enorme belezenheid bewonderen (met vele verwijzingen
naar ook niet-Engelstalige publikaties). Ook zijn zeer ruime en gediversifieerde
belangstelling voor ‘het fenomeen mens’ is op zich prijzenswaardig. Maar het resultaat
daarvan kunnen wij thans hoogstens een voorbarige synthese noemen: een vaak
geforceerd syncretisme, dat veelal op louter verbale analogieën berust. Het ware
onbegonnen werk hier uitgebreid op Darwins antropomorfismen in te gaan. Een paar
typische voorbeelden slechts in verband met het gedrag van één hoog ontwikkeld
zoogdier, de door de mens gedomesticeerde hond. Alles passeert de revue: liefde,
grootmoedigheid, maar ook intelligentie, zelfbewustzijn, moreel geweten, bijgeloof
en religie. Wanneer Darwins hond op het bevel ‘zoek’ het struikgewas instuift, toont
dat aan ‘dat de hond in zich een algemeen idee of begrip heeft’. ‘Hoe kunnen wij
zeker zijn dat een oude hond... nooit over de verleden vreugden en smarten van de
jacht nadenkt? Dat zou dan een soort zelfbewustzijn zijn’. ‘Ik ben het eens met
Agassiz, dat honden iets bezitten wat met geweten overeenkomt’. ‘Een pointer of
een apporteerhond zeggen wij wat zij moeten doen. Doen zij dat niet, dan verzuimen
zij hun plicht’. Het ‘melancholische’ gehuil van honden in de maannacht zou volgens
Houzié met fantasie-beelden verbonden zijn: ‘men zou hun voorstellingen een soort
bijgeloof kunnen noemen’. ‘Het gevoel van religieuze overgave is zeer complex.
Het is samengesteld uit liefde, volkomen onderwerping aan iets verhevens en
geheimzinnigs, een sterk gevoel van afhankelijkheid, vrees, eerbied, dankbaarheid...
Alleen een wezen wiens intellectuele en morele vermogens op een vrij hoog niveau
staan, kan een zo complexe gemoedstoestand ervaren. Toch zien wij daarvan een zij
het zeer zwakke aankondiging in de trouwe liefde van een hond voor zijn meester,
die eveneens met de meest volkomen onderwerping... verbonden is... Prof. Braubach
gaat zo ver te stellen dat de baas zijn hond als een God voorkomt’.
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Darwins ‘racisme’
Waar steekt hier Darwins racisme de kop op? In zijn ijver om de uitsluitend graduele
verschillen tussen dier en mens aan te tonen, verbindt hij de ophemeling van de
geestelijke vermogens en kwaliteiten van de dieren met een welhaast systematische
kleinering van die eigenschappen bij de ‘wilden’ (savages) en alle in zijn ogen minder
ontwikkelde rassen, volkeren en naties. Op dat punt is de begripsverwarring volkomen:
de overleving van de sterkere en betere in de strijd om het bestaan wordt probleemloos
uitgebreid tot - en toegepast op - de opgang van individuen binnen een groep, van
stammen, rassen, volkeren en (politieke) naties. ‘Wat ons vooral tot nadenken moet
stemmen’, aldus Vogel, ‘is dat zelfs een man als Darwin zo verregaand bezweken
is voor de suggestieve kracht van het etnocentrisme. Ondanks zijn voortdurende
pogingen om de mens en zijn handelen zo afstandelijk mogelijk te benaderen, blijft
Darwin gevangen in - en gefascineerd door - de vooruitgang in cultuur en beschaving
van de eigen cultuurkring... in het bijzonder de intellectuele en morele superioriteit
van het “kaukasische” ras (= de Europese volkeren). Voor Darwin staan al die
verworvenheden met hun religieuze en morele waarden, hun maatschappelijke normen
en omgangsvormen zonder enige twijfel aan de spits van het tot nog toe bereikte
stadium van de menselijke ontwikkeling... Volkeren met een andere cultuur, leefwijze,
morele voorstellingen en religie (hebben) nog niet dat hoge niveau van cultuur en
menselijkheid bereikt: hoe verder van ons af en hoe vreemder, des te minder!... De
wilden (savages) gelden als primitieve, zij het reeds ondubbelzinnig menselijke
overgangsvormen tussen onze aapachtige voorouders en de beschaafde Europeanen
van Darwins tijd’ (XXVIII). Opmerkelijk genoeg verbaast Darwin zelf zich eerlijk
over het feit dat individuele ‘wilden’ - sommige Vuurlanders en ‘zelfs (!) een
volbloedneger met wie hij toevallig wat langere tijd contact had’ - vele menselijke
trekjes vertoonden die erg op de onze gelijken, en vaak blijk gaven van voortreffelijke
morele kwaliteiten (passim).
Darwins ‘afstandelijke benadering’ van de mens krijgt bedenkelijke accenten waar
hij de verdere evolutie van de mensheid overschouwt: ‘In een toekomst die, in eeuwen
gemeten, niet eens zo ver van ons af ligt, zullen de beschaafde rassen nagenoeg zeker
de wilde over de hele aarde uitgeroeid en vervangen hebben. Zoals prof.
Schaaffhausen opmerkt, zullen dan ongetwijfeld ook de mensapen uitgeroeid zijn.
Op dat moment zal de afstand tussen de mens en zijn naaste verwanten nog groter
geworden zijn: want dan zal het de kloof zijn tussen de mens in een, naar wij mogen
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hopen, nog beschaafder toestand dan de kaukasische én een zo diep onder de mens
zich bevindende aap als de baviaan, terwijl die afstand thans die tussen de neger of
Australiër en de gorilla is’ (pp. 203-204). Die relatief geringe afstand tussen neger
en gorilla zou een grootse toekomst beschoren zijn! Terwijl Darwin nog nadrukkelijk
wees op het grote verschil tussen neger en gorilla, veroorloofde Haeckel zich reeds
de uitspraak: ‘Het onderscheid tussen het verstand van een Goethe, Kant, Lamarck,
Darwin en dat van de laagste natuurmens als een Vedda, Akka, Australische neger
en Patagoniër is veel groter dan het graduele verschil tussen deze laatsten en de
verstandigste zoogdieren, de mensapen en zelfs de bavianen, honden en olifanten’
(Die Welträthsel, p. 53). En minder dan veertig jaar later wordt dat, geschraagd en
gepropageerd door een aanzienlijk aantal beoefenaars van de ‘Wissenschaft’: ‘De
verschillen tussen de verschillende rassen kunnen... enorm zijn... De afstand tussen
de laagste zogenaamde mensen en andere hoogste rassen is groter dan die tussen de
laagste mens en de hoogste aap’5.
Ten aanzien van het onopgeloste probleem van de erfelijkheid van (individueel)
verworven eigenschappen, greep Darwin resoluut terug naar een radicaal lamarckisme:
de verschillen tussen de rassen zijn vooral te danken aan de erfelijkheid van hun
intellectuele en morele begaafdheden: ‘zonder het principe van de erfelijkheid van
de morele neigingen zouden de verschillen daarin tussen de mensenrassen
onverklaarbaar zijn’ (157). Een van de meest kenmerkende verschillen tussen de
primitieve en de beschaafde rassen is, dat de eersten hun liefde en sympathie beperken
tot de leden van de eigen stam, terwijl de beschaafde rassen hun liefde uitgebreid
hebben tot de mensen van ‘alle rassen en naties’ en elkaar niet meer bestrijden (pp.
151, 155, 184). Een ‘sic’ is hier m.i. niet overbodig! In dat idealistische en
idealiserende perspectief ‘hoeven wij derhalve niet te vrezen dat in de komende
generaties de sociale instincten (die elders, p. 61, de grondslag van het morele wezen
van de mens worden genoemd) zwakker zullen worden: wij mogen integendeel
aannemen dat de deugdzame gewoonten sterker en misschien door erfelijkheid nog
bevestigd zullen worden... steeds vaker zal de deugd zegevieren’ (160).
In dat licht overschouwt Darwin in het 5e en 7e hoofdstuk de prehistorische en
historische ontwikkeling, diversificatie, overlevingsstrijd - maar ook het frequente
uitsterven - van stammen, rassen, volkeren en naties. Onbewogen constateert hij ‘dat
ook vandaag nog de beschaafde volkeren
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overal de barbaren terugdringen’, en interpreterend schrijft hij hun triomf
hoofdzakelijk toe aan hun hoger ontwikkelde intellectuele èn morele kwaliteiten (pp.
164-166). De vaak voorgekomen ‘uitroeiing’ of ‘verdringing’ van een stam, ras of
volk hoeft ons niet te verontrusten, het gaat daar steeds om een proces van natuurlijke
selectie op grond van de morele superioriteit van de overwinnende partij: ‘Als een
stam vele leden telt die uit patriottisme, trouw, gehoorzaamheid, moed en sympathie
steeds bereidwillig anderen helpen en zich voor het algemeen welzijn inzetten, dan
zal hij over alle andere volkeren zegevieren: en dat zou dan natuurlijke selectie zijn.
Te allen tijde zijn over de hele wereld stammen door andere verdrongen, en aangezien
de moraliteit een belangrijk middel tot succes is, zullen de graad van de moraliteit
en het aantal hoogbegaafde mensen steeds toenemen’ (170). De conclusie ligt dan
voor de hand: ‘Een stam die alle boven vermelde eigenschappen in rijke mate bezit
zal... over alle andere zegevieren... Zo streven de sociale en morele eigenschappen
ernaar... tenslotte de hele wereld te veroveren’ (166-167).
Wat van ‘stammen’ geldt, geldt ook van de al min of meer beschaafde naties: ‘De
redenen waarom een beschaafde natie hogerop geraakt... zijn complex... maar hebben
in alle geval te maken met een vermeerdering van haar bevolking en wel van de
intellectueel en moreel hoog begaafde mensen’ (181). In die context wordt het
begrijpelijk dat ‘de volkeren van West-Europa, die zo ver boven hun wilde voorouders
uitstijgen, aan de top van de beschaving staan’ en dat aan de top daarvan ‘zich de
Engelsen bevinden met hun - in vergelijking met de andere Europese volkeren superieure successen als kolonisatoren’ (182). Met nog een verwijzing naar ‘de
uitzonderlijke successen en het gemeenschappelijk volkskarakter van de Amerikanen,
die waarschijnlijk het produkt van de natuurlijke selectie zijn’, is de piramidale
opbouw van - en het waarde-oordeel over - de huidige mensheid rond. ‘Hoe duister
ook het probleem van de culturele vooruitgang blijft, zoveel is wel duidelijk, dat een
volk dat geruime tijd het grootste aantal hoogintelligente, energieke, dappere,
patriottische, op het algemeen welzijn bedachte mensen voortbrengt, de overhand
behaalt op minder begunstigde naties’ (183). Het gevaar dat in dergelijke rechtlijnige
redeneringen schuilt is dat zij in de praktijk maar al te makkelijk worden - en de facto
werden - omgekeerd: heeft een natie eenmaal over ‘minder begunstigde’ de overhand
behaald, dan schrijft zij dat uitsluitend toe aan haar eigen superieure kwaliteiten.
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Darwins rassenhygiëne
Aan de hoge ontwikkeling en verfijning van de sociale instincten van de beschaafde
volkeren zit een bedenkelijk aspect vast, dat Darwins bijzondere bezorgdheid wekt:
‘De natuurlijke selectie is een gevolg van de strijd om het bestaan... Was de mens in
de oertijd niet onderworpen geweest aan de natuurlijke selectie, dan had hij hoogst
waarschijnlijk zijn huidige stand niet bereikt’ (183-184). Nu blijkt echter dat de
beschaafde volkeren ‘hun sympathie uitbreiden tot de leden van alle rassen en zelfs
tot de nutteloze leden van de mensheid, zwakzinnigen en gebrekkigen’ (158-159).
Dat druist natuurlijk in tegen de natuurlijke selectie waaraan wij zoveel te danken
hebben: ‘Bij de wilden worden de lichamelijk en geestelijk zwakken vroegtijdig
geëlimineerd, de overlevenden zijn veelal kerngezond. Wij, beschaafde mensen,
daarentegen doen al het mogelijke om die eliminatie te verhinderen: wij bouwen
tehuizen voor geesteszieken, gebrekkigen en zieken, wij maken wetten ten bate van
de armen... met het gevolg dat ook de zwakke individuen van de beschaafde volkeren
hun soort kunnen voortplanten’ (171-172). Ook de armen behoren tot de zwakken
die, als ze in leven worden gehouden, de natuurlijke selectie verhinderen. Dat volgt
consequent uit Darwins overtuiging dat bezit en rijkdom zowel gevolg als bewijs
zijn van een reeds verworven superioriteit: ‘Afgezien nog van hun lichamelijke en
geestelijke superioriteit, hebben de afstammelingen van de rijken door het erven van
bezit meer kans op succes dan de armen. Het erven van bezit is op zich geen kwade
zaak. Want zonder de accumulatie van kapitaal zouden de “kunsten” geen vooruitgang
kennen; en daaraan vooral danken de beschaafde volkeren dat zij zich hebben
uitgebreid en nog steeds uitbreiden, zodat zij alle lagere rassen verdringen’ (173).
De aldus omschreven impasse geeft Darwin een dubbele commentaar in. De eerste
klinkt in zijn wetenschappelijke objectiviteit vrij brutaal: ‘Niemand die iets van
huisdierenteelt snapt zal betwijfelen dat deze (onze) handelwijze uiterst nadelig is
voor het ras... Met uitzondering van het geval waar het de mens zelf betreft, zal ook
niemand zo dwaas zijn zijn slechtste dieren voortplanting toe te staan’ (171-172). In
zijn tweede commentaar probeert hij dat eerste inzicht enigermate te verzoenen met
de andere, vaak beklemtoonde stelling, dat onze ‘beschaafde moraal’ toch het
voorlopig hoogtepunt van de menselijke evolutie voorstelt: ‘De hulp die wij
hulpbehoevenden verschuldigd menen te zijn, komt hoofdzakelijk voort uit het instinct
van de sympathie, die oorspronkelijk een nevenprodukt van de sociale instincten
was... Thans kunnen wij die sympathie niet meer onderdrukken, ook al mocht overleg
ons dat raden, zonder dat daar-
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bij onze edelste natuur aan waarde zou inboeten. Indien wij opzettelijk de
hulpbehoevenden en zwakken in de steek lieten, dan zou dat slechts te rechtvaardigen
zijn, wanneer het tegendeel een groter kwaad, de verwaarlozing zelf een weldaad
zou betekenen. Wij moeten derhalve wel berusten in de ongetwijfeld nadelige
gevolgen van de instandhouding en vermeerdering van de zwakken’ (172).
Darwins tweede, humanitaire commentaar strekt hem ongetwijfeld tot eer, al blijkt
nogmaals hoe zwak een ethische fundering is die uiteindelijk alleen op een
nevenprodukt van de sociale instincten berust. Van meet af aan echter hebben de
meeste darwinisten van alle slag voortgeborduurd op Darwins eerste commentaar,
en ‘aangetoond’ dat men best in staat is zijn ‘sympathie voor de zwakken te
onderdrukken’ en dat wetenschappelijk verantwoord ‘overleg’ ons noopt om
maatregelen te nemen tegen de nutteloze of minderwaardige leden van de
samenleving. En zij konden zich in hun interpretatie gesterkt voelen door een aantal
overwegingen waarmee Darwin zelf, nà zijn humanitaire commentaar, dit moeilijke
probleem afrondt. Met een verwijzing naar ‘de zeer goede studie van W. Gregg’
(171) citeert Darwin instemmend diens ‘wetenschappelijke’ benadering van... de
Ierse kwestie: ‘De zorgeloze, vuile, weinig eisende Ier vermeerdert zich als een
konijn; de matige, bedachtzame, zichzelf respecterende, eerzuchtige Schot, met zijn
ernstige zedelijkheid, zijn vergeestelijkt geloof, zijn scherpzinnige en beheerste
intelligentie, brengt de beste jaren van zijn leven strijdend en ongehuwd door, huwt
laat en laat weinig kinderen na. Gesteld dat een land aanvankelijk door duizend
Saksen en duizend Kelten werd bewoond, dan zou na een dozijn generaties 5/6 van
de bevolking uit Kelten bestaan, maar 5/6 van alle bezit, alle macht en intelligentie
zou zich in handen van 1/6 Saksen bevinden. In de strijd om het bestaan zou het
lagere, minder begunstigde ras gezegevierd hebben, niet dank zij zijn goede
eigenschappen maar krachtens zijn gebreken’ (178). Dat Darwin het superieure
misprijzen voor de Ier met zijn Britse tijdgenoten deelde, kan men nog menselijk,
misschien iets te menselijk vinden. Maar dat hij dit misprijzen zo consequent in zijn
wetenschappelijk betoog wist in te passen, stemt toch tot nadenken.
Darwin had echter ook kritiek op Gregg. De vermoedelijk verontruste Saksische
lezer stelde hij dadelijk gerust met de verwijzing naar een aantal al eerder vermelde
hinderpalen die ervoor zorgen dat ‘wat de morele kwaliteiten betreft, er toch ook,
zelfs bij de beschaafde volkeren, een zekere eliminatie van de slechtst begaafden
plaatsvindt’ (176). Die hinderpalen zijn: ‘misdadigers worden terechtgesteld of zo
lang gevangen gehouden dat zij hun slechte eigenschappen niet door overerving
kunnen doorge-
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ven... Melancholische en geesteszieke personen worden geïnterneerd of plegen
zelfmoord... Rustelozen die alle vaste arbeid schuwen... trekken naar de nieuwe
kolonies waar ze zich ontpoppen als nuttige pioniers. Onmatigheid... en
losbandigheid... verkorten uitermate de levensduur... En bij de huisdierenteelt is juist
gebleken dat de eliminatie, zelfs in gering aantal, van individuen die op één belangrijk
punt minderwaardig zijn, geenszins onbeduidend is voor het uiteindelijke
kweeksucces’ (176-177). Tegen Greggs te sombere voorspelling voert Darwin o.m.
nog aan: ‘De armste klassen hopen zich op in de steden, en de statistieken van Dr.
Stark, over meer dan tien jaar gespreid, hebben aangetoond dat de sterfte in de steden
op alle leeftijden hoger ligt dan op het land, ja dat zij in de eerste vijf levensjaren
bijna exact dubbel zo hoog is’ (178). Darwin zelf sluit de hele discussie over dat
moeilijke probleem af met de slotopmerking: ‘Mochten de bovenvermelde en andere
wellicht nog onbekende hinderpalen wegvallen, die beletten dat de lichtzinnige,
immorele en op enige andere wijze minderwaardige leden van de menselijke
gemeenschap zich sneller vermeerderen dan de betere klassen, dan zal het met dat
volk bergaf gaan’ (181).
‘In het licht van dergelijke uitspraken’, concludeert Vogel, ‘lijkt het ons niet zo
verwonderlijk meer dat kort daarop ronduit onwetenschappelijke ideologieën meenden
uit dit werk van Darwin de “biologische rechtvaardiging” te kunnen afleiden voor
volkomen immorele traktaten en tenslotte politieke praktijken. Sociaaldarwinisten,
rassenhygiënici en tenslotte de nationaal-socialistische ideologie en praktijk, zij
beriepen zich alle ook op Darwin. Zeker, dat is niet uitsluitend op zijn rekening te
schrijven, maar ik geloof dat niemand nog met recht beweren kan dat Darwin zelf
daar niets mee te maken heeft. Hij heeft dat alles mee voorbereid, ook al was het
geenszins zijn bedoeling’ (XXXI).

Uitgestorven of uitgeroeid?
Een laatste fenomeen, door Darwin beschreven en geduid als een onvermijdelijk
proces van natuurlijke selectie, is het ‘uitsterven’ van rassen en volkeren. ‘Het
uitsterven is hoofdzakelijk het gevolg van de onderlinge concurrentie van een ras
met een ander... (In tegenstelling met de concurrentiestrijd tussen primitieve stammen)
is die strijd, waar beschaafde naties met barbaren in contact komen, kort... Van de
oorzaken die de beschaafde naties doen zegevieren, zijn enkele duidelijk en eenvoudig,
andere duister en complex’ (238). Duidelijke oorzaken zijn voor Darwin o.m.:
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‘het (door de kolonisten) in cultuur brengen van het land, waar de wilden hun
gewoonten niet kunnen of niet willen veranderen; de (weliswaar nog mysterieuze)
nieuwe ziekten die bij een eerste contact tussen onderscheiden en gescheiden volkeren
blijken op te treden’6; ‘het ontstaan van nieuwe ondeugden zoals het alcoholisme,
waarin zo vele wilden een onbedwingbaar genoegen vinden’ (238-239). Tussen
haakjes: over de bijdrage van de ‘beschaafden’ tot die nieuwe ondeugden rept Darwin
met geen woord. Al met al ‘schijnt de meest werkzame oorzaak van het uitsterven
te zijn: de verminderde vruchtbaarheid van de vrouwen en ziekte vooral bij de
kinderen, beide het gevolg van veranderde levensomstandigheden, die op zich niet
schadelijk hoeven te zijn’ (239). Toch had Darwin ook weet van de thans als zeer
pertinent erkende opmerking van Sproat, ‘die veel belang hecht aan een ogenschijnlijk
zo onbeduidende oorzaak als het feit dat de inboorlingen door het nieuwe leven om
hen heen ontredderd en dom worden. Zij verliezen de motieven tot inspanning en
krijgen er geen nieuwe voor in de plaats’ (239).
Waar Darwin het ‘uitsterven’ met enkele, historisch goed gedocumenteerde gevallen
illustreert, neemt zijn afstandelijke benadering van de geschiedenis een laatste keer
bedenkelijke allures aan. ‘Toen Tasmanië gekoloniseerd werd, schatte men de
bevolking op 7.000 tot 24.000. Op korte tijd was dat aantal sterk ingekrompen
tengevolge van de oorlogen met de Engelsen en onder elkaar. Als dan, na de beruchte,
door alle kolonisten ondernomen jacht op de inboorlingen, de overgeblevenen zich
aan de regering overgaven, telden zij nog slechts 120 individuen, die in 1832 naar
het eiland Flinders overgebracht (lees: verbannen) werden’ (240). Afgezien van het
adjectief ‘berucht’ levert Darwin geen enkele commentaar op die genocide. Deze
grootscheepse uitmoording wordt door hem niet eens overwogen als een mogelijke,
bijkomende oorzaak van het uitsterven van de Tasmaniërs: zijn wetenschappelijke
aandacht spitst zich uitsluitend toe op het ‘hoogst merkwaardige’ snelle uitsterven
van de kleine rest-populatie. Zonder hiaat loopt zijn verhaal door: ‘Dat eiland, tussen
Tasmanië en Australië gelegen, is 40 mijl lang en 12 tot 18 mijl breed: het schijnt
gezond te zijn en de inboorlingen werden er goed behandeld’ (ibid.). Wel vermeldt
hij de opinie van Bonwick, dat het uitsterven misschien ‘vooral een gevolg van de
verbanning was met de daaruit voortspruitende ge-
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moedsdepressie’7, maar daartegenover stelt hij dat het proces onverminderd doorging
nadat de Tasmaniërs, op hun eigen verzoek, in 1874 naar hun geboorteland terug
mochten keren (toen waren het nog 14 mannen, 22 vrouwen en 10 kinderen). Hoe
deze genocide te verzoenen was met de volgeris Darwin zo kenmerkende liefde en
sympathie van de beschaafden voor alle rassen, is een vraag die hij zich blijkbaar
niet heeft gesteld.
Darwin bespreekt nog een reeks andere gevallen van opmerkelijke afname van de
inheemse bevolking na contact met de beschaving, o.m. dat van ‘de Melanesiërs van
de Nieuwe Hebriden, die in uitzonderlijke mate aan ziekten leden en in groten getale
omkwamen, toen zij naar Nieuw-Zeeland, het Norfolk-eiland en andere gezonde
oorden overbracht werden om er tot zendelingen opgeleid te worden’ (243). De
conclusie waarmee hij ook dit onderwerp afsluit, suggereert op zijn minst - ondanks
de genuanceerde aanhef - dat het verdwijnen van ‘inferieure’ rassen en populaties
een onafwendbaar en natuurnoodzakelijk proces is, waarop mogelijke morele
bezwaren uiteraard geen vat hebben. ‘Ofschoon de geleidelijke afname en het
definitieve uitsterven van mensenrassen een zeer complex probleem is... toch is het
van dezelfde soort als het probleem dat zich stelt bij het uitsterven van een hoger
zoogdier, het paard b.v. dat uit Zuid-Amerika verdween om er kort daarop door de
talloze horden van het Spaanse paard vervangen te worden’ (251). Vogel
commentarieert: ‘Met deze en dergelijke gedachtegangen heeft Darwin zelf
ongetwijfeld mede voorbereid wat korte tijd later in het “sociaaldarwinisme” en de
daaruit afgeleide ideologieën virulent werd’ (XXXIII).

Darwinisme en ethiek
C. Vogel vestigde er ook de aandacht op hoe het ideologische misbruik van het
wetenschappelijk darwinisme de deugdelijke grondslagen ervan in hun tegendeel
doet verkeren. Wat als de grootste verdienste van Darwins concept van de natuurlijke
selectie geldt - dat nl. dit concept vrij is van elke teleologie of doeloorzakelijkheid
- ‘wordt nu opnieuw in teleologische zin gemunt: de overleving en expansie van de
“sterkeren” is niet langer het onvermijdelijke produkt van de natuurlijke selectie
maar het door die selectie beoogde doel’. De volgende stap wordt dan: ‘Dat doel van
de selectie krijgt een morele waardering en wordt verheven tot de positieve
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doelvoorstelling van het politiek-maatschappelijk denken en handelen onder het
motto: wie handelt in de zin van die “natuurlijke selectiedoeleinden”, handelt
biologisch èn moreel-zedelijk juist en goed’ (XXXIII). ‘Dit onwetenschappelijk
biologisme’, concludeert Vogel, ‘heeft veel leed over de mensheid gebracht en is
ook vandaag nog geenszins overwonnen. Het behoort tot de ethische plicht van de
biologen telkens en telkens weer met alle duidelijkheid te wijzen op die pervertering
van de darwiniaanse selectie-idee’.
De zwakste en gevaarlijkste schakel in Darwins betoog blijft m.i. zijn verklaring
en fundering van de menselijke moraal. Ofschoon hij herhaaldelijk en met veel lof
Kants bijdrage tot de hoge waardering van de moraal vermeldt, schijnt Kants fundering
van de ethische plicht hem toch ontgaan te zijn. Voor Kant was de mens wel degelijk
óók een apart, met zelfbewustzijn en vrijheid begaafd wezen, dat juist qua persoon
nooit gebruikt mocht worden als middel tot een nog zo verheven of wenselijk doel.
Dat Darwin dit inzicht miste, ontdekte ik - verrassend genoeg - in een van zijn
overvloedige voetnoten. Voetnoot 8 van het 4e hfst. (308-309) houdt verband met
wat wij kortheidshalve Darwins ‘bijenkorfmoraal’ kunnen noemen. In dat 4e
hoofdstuk verdedigt Darwin met klem dat alle sociale dieren, mochten zij ooit
enigermate het menselijke niveau bereiken, een echt geweten zouden hebben en er
een echte moraal op na zouden houden. Inhoudelijk zou die moraal wel zeer van de
onze kunnen verschillen volgens de behoeften van de gemeenschap en de
instandhouding van de soort. ‘Om maar één extreem voorbeeld te noemen’, schrijft
hij, ‘als de mens opgegroeid was in identiek dezelfde omstandigheden als de bij in
een bijenkorf, dan zouden onze ongehuwde wijfjes - net zo goed als de werksterbijen
- het zonder twijfel als hun heilige plicht beschouwen hun broeders (de darren) te
doden, en onze moeders zouden hun vruchtbare dochters zoeken te verdelgen. En
niemand zou op het idee komen dat te verhinderen’ (124). In de voetnoot nu bij dit
merkwaardig stukje proza gaat Darwin uitdrukkelijk in op het bezwaar dat van
theologische zijde door een zekere Miss Cobb tegen die bijenkorfmoraal was geuit
(in Darwinism in morals, Theological Revue, 1872, pp. 188-191). Miss Cobb had
nl. beweerd dat, mochten bijen ooit zo intelligent en ‘persoonlijk’ worden als mensen,
zij dan zouden erkennen dat ze hun maatschappelijk leven voortaan anders dienden
in te richten en zelfs hun voortbestaan op een andere wijze moesten zien te verzekeren.
Darwin repliceert: ‘Miss Cobb beweert dat in zo'n geval de fundamentele principes
van het sociale leven omgekeerd zouden worden. Daarmee bedoelt zij, naar ik
vermoed, dat de vervulling van de (vroegere) sociale plicht schadelijk zou zijn voor
de indivi-
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duen. Daarbij ziet zij evenwel over het hoofd - wat zij ongetwijfeld zal toegeven dat die sociale instincten verworven zijn voor het goed van de gemeenschap. Zij gaat
zelfs zo ver te beweren dat, mocht de in dit hoofdstuk gehuldige moraal-theorie ooit
algemeen ingang vinden, zij niets anders kan dan geloven dat op het ogenblik van
die triomf de menselijke moraal zelf ten grave zal worden gedragen’ (308-309). Miss
Cobbs pertinente en welhaast profetische opmerking werd door Darwin weggewuifd
in één laatdunkend zinnetje: ‘Hopelijk hangt het geloof in de duurzaamheid van de
deugd op onze aarde bij de meeste mensen niet aan zo'n dun draadje’ (ibid.). Het
komt mij voor dat Haeckel ook op dit punt duidelijker de consequenties heeft
getrokken: in zijn Nachwort valt hij heftig uit tegen allen die menen Kant en Darwin
met elkaar te kunnen verzoenen: ‘Kant oder Darwin, so muss es jetzt heissen’.
Intussen is aan de rijke boom van de neodarwiniaanse evolutietheorie als jongste
tak de zogeheten sociobiologie van E.O. Wilson en R. Dawkins ontsproten. Aangezien
het ‘altruïstisch’ gedrag van een aantal individuen van sociaal levende dieren - bijen
en mieren zijn hier opnieuw het paradevoorbeeld - een aanwijsbare bijdrage levert
tot de overlevering en instandhouding van de groep of de soort, wordt ook het
zogenaamde altruïsme van de mens gereduceerd tot een louter genetische (volkomen
onbewuste) eigenschap, die dank zij de natuurlijke selectie in meerdere of mindere
mate onder de mensen voorkomt. Door bewuste teeltkeuze en genetische manipulatie
zouden wij ze eventueel kunnen (moeten?) opdrijven of onderdrukken. ‘Met dit
jongste kind van Darwins selectietheorie’, aldus Vogel, ‘steekt de gevaarlijke hydra
van het politieke misbruik van Darwins evolutie-idee opnieuw het hoofd op. Ook in
dit geval rijst opnieuw het gevaar - en in vele kringen is het reeds virulent - dat men
dingen die in het evolutiegebeuren wetenschappelijk erkenbaar en aanwijsbaar zijn,
via een pseudo wetenschappelijke legitimatie gaat verheffen tot een morele
rechtvaardiging van bepaalde maatschappelijke toestanden; of ze zelfs omvormt tot
basisprincipes van het sociale en politieke handelen. “Organistische” evolutie en
morele doelstellingen hebben echter niets met elkaar te maken. Ook dat moest, meen
ik althans, in het jongste jubileumjaar van de grote bioloog Darwin onmisverstaanbaar
gezegd worden’ (XLI). Bij vele oprechte bewonderaars van Darwins biologisch
genie, tot wie ik mezelf blijf rekenen, zullen een aantal dingen die Darwin ook gezegd,
gedacht en verdedigd heeft, nogal verbijsterend en zelfs pijnlijk overkomen. Maar
in het licht van het onheil dat ‘totalitaire wetenschapsvisies’ (I. Prigogine) reeds
hebben gesticht, leek het mij nuttig en nodig ook in dit geval op die samenhangen
te wijzen.
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Narcisme als maatschappelijk verschijnsel
Frans Cromphout
Dat wij momenteel een ‘ik-tijdperk’ beleven, is al vaker betoogd (en betreurd). De
oorzaak daarvan wordt soms gezocht in de economische crisis en de daarmee
verbonden onzekerheid. Maar de psychische onzekerheid die vandaag velen aantast
heeft wortels in de jaren vóór de economische crisis. Christopher Lasch - in het
dagblad Le Monde getypeerd als ‘historien américain, homme de gauche, sceptique
et inquiet’ - betoogt in De cultuur van het narcisme1 dat de crisis van het Westen
neerkomt op een door de maatschappij veroorzaakt narcisme.
De uit de Freudiaanse terminologie stammende term ‘narcisme’ slaat op een
complex fenomeen, dat niet met ik-betrokkenheid, laat staan met egoïsme mag worden
gelijkgesteld. Vereenvoudigend kunnen we een narcistische persoonlijkheid (of
cultuur) beschrijven als gedreven door een imaginaire almachtsdroom: de
werkelijkheid moet totaal en onmiddellijk aan al mijn verwachtingen beantwoorden.
De psychiater J. Dominian heeft het in dat verband over ‘één van de valse beloften
van onze tijd: dat de mens kan uitstijgen boven zijn afhankelijkheid en geheel meester
zijn van zijn leven’ (Concilium, 1982 - 6, p. 57).

Het nu-tijdperk
Eerder dan van een ik-tijdperk moet er sprake zijn van een nu-tijdperk. De nu-mens
is zijn relatie met verleden en toekomst kwijt. De devaluatie van het verleden, die
‘politieke en psychologische schatkamer’ (18) is volgens Lasch een van de
belangrijkste symptomen van onze cultuurcrisis. Het wegdrukken van het vak
geschiedenis in het onderwijs is daar één teken van. Bejaarden (dat is: ons verleden)
worden een acuut maatschappelijk probleem, dat lang niet uitsluitend van financiële
aard is: hun erva-

1

Christopher Lasch, The culture of narcissism, Sphere Books, London, 1980. Nederl. vertaling
De cultuur van het narcisme, Arbeiderspers, Amsterdam, 1980.
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ring kan in onze maatschappij niet meer functioneren. Het woord ‘ervaring’ zelf
heeft een betekenisvolle verschuiving ondergaan. Eertijds was ervaring het geheel
van uit het verleden stammende en voor de toekomst vruchtbare inzichten,
vaardigheden, wijsheid. Nu roept het veelal iets op als een instant-gebeuren, een tot
weinig of niets verplichtende nu-beleving, los van verleden en toekomst. ‘De
verloochening van het verleden, hoe progressief en optimistisch die zich ook voordoet,
blijkt bij nader onderzoek neer te komen op de wanhoop van een maatschappij die
de toekomst niet onder ogen durft te zien’ (19).
Oppervlakkig bekeken heeft de vertwijfeling aan de toekomst te maken met de
mogelijkheid tot zelfvernietiging van de mensheid door een kernoorlog of een
milieuramp. Maar eigenlijk spreekt daaruit ‘het narcistische onvermogen om zich te
identificeren met het nageslacht of zich te ervaren als een onderdeel van de stroom
der geschiedenis’ (78). Onnadenkend of schaamteloos offert men dan de behoeften
van volgende generaties op aan de eis tot onmiddellijke en totale bevrediging; dat
wordt o.m. duidelijk uit de dramatische tekorten op vrijwel alle regeringsbegrotingen.
Onze onmacht om oud-worden te verwerken, de ziekmakende bezorgdheid over onze
gezondheid en de angst voor de dood hebben dezelfde wortels: te allen prijze het
nu-moment vrijwaren. ‘In plaats van het kind leiding te geven’ - dat is: het naar
toekomst te oriënteren - ‘worstelt de oudere generatie nu om “de kinderen bij te
houden”, in de hoop jong in uiterlijk en visie te lijken’ (217). Een aantal ‘moderne’
ouders hebben de volgende generatie weinig te geven en verlenen voorrang aan hun
eigen recht op zelfvervulling, omdat ‘narcistische personen niet in staat zijn van het
leven te genieten als van een proces waarbij men zich steeds meer identificeert met
andermans geluk’ (68). Iets dergelijks heeft D. Sölle al eerder gezegd. Ze heeft het
over ‘mensen die hun grootouders niet kennen en geen kleinkinderen willen hebben.
Wie geen relatie heeft tot het verleden zal ook geen diepe belangstelling kunnen
voelen voor de toekomstige generatie. Wie zich van vroeger een bron of een beek
herinnert, zal het ook belangrijk vinden wat voor water wij onze kinderen als
levenselement nalaten’ (Sympathie, p. 121).

Almacht en onmacht
Alle sectoren van onze beschaving (wetenschap, technologie, economie, psychologie)
vertonen trekjes van de ‘imaginaire almachtswil’, die typisch is voor de narcistische
persoonlijkheid. Wij willen alles hebben, meema-
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ken, alles doorzien en alles oplossen. Op een muur in West-Berlijn staat deze graffito:
‘Wir wollen alles, und zwar subito’. Er is gezegd dat deze uitspraak de jongere-van-nu
typeert. Ze typeert onze hele beschaving. Ook de volwassene wil alles, onmiddellijk.
Alleen spreekt hij dat wat hypocrieter uit. Van uitstel van bevrediging, die volgens
de psychologie zo wezenlijk is voor de ontwikkeling van de persoon, is nog weinig
sprake. Het valt ons moeilijk ons te verzoenen met de wezenlijke onvolkomenheid
van de mens.
Een spectaculaire uiting van deze almachtspretentie herkent Lasch in de houding
van een bepaalde medische wetenschap tegenover de dood (hij had er ook verwekking
en geboorte bij kunnen betrekken - meester worden over begin en einde, komt dat
niet de almacht nabij?): de - voorlopig nog erg futuristische - bestreving om de
levensduur zo te verlengen, ‘dat eigenlijk nog alleen ongelukken overblijven als
doodsoorzaak’ (269). Mocht dit perspectief ooit werkelijkheid worden, zou de
maatschappij dan niet tot stilstand komen? Zullen bejaarden, nog gezond van geest
en lichaam, plaats maken voor jongeren? ‘De beweging voor levensverlenging
weerspiegelt het stagnerende karakter van de laat-kapitalistische maatschappij...
Mensen verliezen hun belangstelling voor jongeren en de toekomst, klampen zich
aan de eigen jeugd vast en maken slechts met grote tegenzin plaats voor nieuwe
generaties. Niet alleen door haar narcistische onverschilligheid voor latere generaties,
maar ook door haar waanvoorstelling van een technologisch utopia zonder oude
mensen weerspiegelt deze beweging de fantasie van “absolute, sadistische macht”,
die volgens Kohut kenmerkend is voor het narcistisch denken’ (270-272).
Er zijn meer tekenen aan te wijzen van deze almachtsfantasie: de argeloze
vanzelfsprekendheid b.v. waarmee al het technologisch mogelijke in de praktijk
wordt gerealiseerd. Ook maatschappelijke en religieuze ideologieën leven uit de
onbewuste pretentie dat we in staat zijn de werkelijkheid helemaal te doorzien en
dus ook totaal te veranderen. In dat opzicht waren de jaren zestig erg narcistisch:
nieuwe maatschappij, nieuwe kerk. Alleen overheerste toen nog het almachtsgevoel.
Na de onvermijdelijke ontgoocheling is dat nu omgeslagen in de typisch narcistische
gevoelens van onmacht, lusteloosheid of razende haatgevoelens t.o.v. maatschappij,
kerk, school, gezin - de hele werkelijkheid. De almachtsroes loopt uit op de
onmachtskater. Maar die levensmoeheid en rusteloosheid als gevolg van onmogelijk
te bevredigen verlangens wordt dan opgevangen door alweer een nieuwe pretendent
tot almacht.
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De therapeutische cultuur
De wanhoop iets aan de maatschappij te kunnen veranderen bracht mensen ertoe al
hun aandacht erop te richten zichzelf psychisch te verbeteren. Onmacht om pijn,
mislukking en verlies te verdragen doet ze grijpen naar altijd weer nieuwe therapieën,
net zoals we bij het minste lichamelijk ongemak pijnstillers slikken. Het zou natuurlijk
onzin zijn alle therapieën over dezelfde kam te scheren. Er zijn helpende therapieën
en goede therapeuten. Maar een normale zorg voor lichamelijke en geestelijke
gezondheid kan omslaan in een ‘therapeutisch bewustzijn’. Geestelijke gezondheid
wordt dan het moderne surrogaat van verlossing: ‘het overboord zetten van remmingen
en de onmiddellijke bevrediging van elke impuls’ (33). De therapie wordt ‘het geloof
van wie geen geloof meer heeft’ (79). Het therapeutische over-aanbod van trainingen
en technieken speelt enerzijds in op de narcistische almachtsdroom, en versterkt die
anderzijds. Men neemt geen vrede met minder dan een ideale relatie tot zichzelf, tot
anderen; men droomt van het volkomen huwelijk en het ideale gezin.
Aan het huwelijk en de partner gaat men dan mateloze eisen opleggen: ‘Men eist
van persoonlijke relaties de intensiteit van een religieuze ervaring’ (244). De frustratie
van die verwachtingen verdiept het oeroude seksuele antagonisme. Als man en vrouw
elkaars tekortkomingen niet meer kunnen aanvaarden, wordt het oorlog. ‘Ze stellen
elkaar exorbitante eisen en voelen woede en haat wanneer die niet vervuld worden’
(250). Dan gaat men terugschrikken voor diepe en duurzame affectieve bindingen;
vluchtige promiscuïteit en scheiding van seks en gevoel zijn het resultaat.
De therapeutische cultuur heeft een ideaal van volmaakt ouderschap gepropageerd,
maar tegelijk werd het zelfvertrouwen van de ouders op twee manieren ondermijnd.
Enerzijds werden gezag en traditie ondergraven en schakelde de permissieve
maatschappij de controle op gedragingen van jongeren (en ouderen!) vrijwel volledig
uit. ‘Door de abdicatie van het ouderlijk gezag worden bij de kinderen karaktertrekken
aangemoedigd waar een corrupte, toegeeflijke, hedonistische maatschappij om vraagt’
(226). Het gevolg daarvan zijn onzekere ouders die niet meer weten welke waarden
zij kunnen (mogen? moeten?) overdragen op de volgende generatie. Ze kunnen ‘hun
kinderen weinig méér doorgeven dan liefde; en liefde zonder tucht is niet voldoende
voor een bewustzijn van de continuïteit der generaties, waarop elke beschaving is
gebaseerd’ (217).
Anderzijds werden, in een langdurig historisch proces, steeds méér opvoedkundige
taken aan de ‘natuurlijke’ deskundigheid van de ouders onttrokken: geboorte, voeding,
hygiënische en ethische opvoeding, voorbe-
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reiding op het arbeidsproces. Die taken werden overgenomen door ‘hulpverlenende
beroepen’. Men gaat ‘ouders technieken bijbrengen om het kind het gevoel te geven
dat het wordt bemind in plaats van te vertrouwen op hun aangeboren oprechte
gevoelens van liefde’ (212). Of men waarschuwt de ouders het kind niet te frustreren,
terwijl een goede ontwikkeling van de moeder-kind-relatie juist berust op ‘optimale
frustraties’ (H. Kohut), zeg maar gewoon teleurstellingen omtrent de moeder die het
kind gaandeweg leert te verwerken. Deze voogdij van deskundigen maakt de ouders
nog onzekerder en de deskundigen nog onmisbaarder. Weer is het zaak niet te
veralgemenen: er zijn gevallen waar deskundige hulp heilzaam en onmisbaar kan
zijn. Maar Lasch verzet er zich tegen dat hulp omslaat in voogdij; hij is ervan
overtuigd dat een in zijn zelfvertrouwen hersteld gezin al bij al nog het best geschikt
en in staat is om het kind voor te bereiden op het latere leven.

Narcisme in het onderwijs
Een soortgelijke ontwikkeling constateert Lasch in verband met de vernieuwing van
het onderwijs. Die vernieuwing is o.m. uitgegaan van het verlangen om alle kinderen
gelijke kansen te geven. Is massaal (of: gedemocratiseerd) onderwijs verenigbaar
met kwaliteit? Volgens Lasch antwoorden zowel conservatieven als progressieven:
nee. Maar ze verbinden daar uiteenlopende conclusies aan. Reserveer het hogere
onderwijs voor de begaafden, zeggen de eersten. De anderen ‘verdedigen lagere
normen als stap in de culturele bevrijding van de onderdrukten’ (170). Met geen van
beide antwoorden neemt Lasch genoegen. Met het tweede om evidente redenen niet:
‘Met de beste bedoelingen veroordelen de hervormers de lagere klassen tot
tweederangsonderwijs; dat bestendigt de ongelijkheid. Terwille van de gelijkheid
handhaven ze de meest doortrapte vorm van elitisme, die in welke vermomming ook
de massa verhindert intellectuele prestaties te leveren’ (191). Maar de conservatieven
kunnen niet ontkennen dat ook in de zgn. elite-scholen (Harvard, Yale, Princeton)
de normen vervallen.
Hiervoor biedt Lasch een aantal, elkaar aanvullende, verklaringen. Om te beginnen:
de economische en politieke sectoren van de maatschappij hebben minder
hoog-gekwalificeerden nodig dan het onderwijs aflevert. Zo ontstaat een ‘academisch
proletariaat’ van werkeloze of beneden hun niveau werkende academici. Dat versterkt
vanzelfsprekend de motivering tot degelijke vorming niet. Maar Lasch wijst ook op
specifiek pedagogische
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oorzaken van de normenverlaging. Zo wordt het vrijmaken van ‘creativiteit’ als
belangrijker beschouwd dan ‘de noodzaak om de mensen de verdwijnende kunst van
zwijgen en zelfbeheersing bij te brengen’ (199). Gebruikers van dit slagwoord
vergeten veelal dat creativiteit inspanning vergt en, als resultaat van inzicht, oefening
en tucht, aan het einde van de opleiding staat en niet aan de oorsprong ervan. ‘Gelijke
kansen voor iedereen’ ging wel eens betekenen dat ‘onderwijs pijnloos moet verlopen,
zonder spanningen of conflicten’ (195). Maar wanneer ouderen geen of weinig eisen
stellen aan jongeren, maken ze het hun bijna onmogelijk om volwassen te worden.
En, zoals een door Lasch geciteerde docent het stelt: ‘als de school het niet doet, zal
de latere wereld de leerlingen maar al te graag leren dat zelfs in Amerika mislukking
bij het leven hoort’ (186). Uit naam van ‘relevantie’ en ‘aanpassing aan het leven’
wordt een algemene vlucht voor intellectuele discipline goedgepraat. Eén van de
gevolgen van dat alles is ook al bij ons bespeurbaar: ‘Verwijzingen naar de bijbel,
die vroeger gemeengoed waren, zijn voor jongeren onbegrijpelijk geworden, en
hetzelfde gebeurt met literatuur en mythologie van de klassieke Oudheid - en zelfs
met de gehele literaire traditie van het Westen’ (197). Het gehele probleem van het
onderwijs in Amerika, aldus Lasch, is dat ‘bijna iedereen intellectuele prestaties
identificeert met elitisme’ (191).

Kritiek van de laat-kapitalistische maatschappij
Lang niet alles in de bovenstaande beschouwingen is nieuw. Maar Lasch groepeert
een aantal al meer gehoorde analyses en situeert ze in een interpretatiekader: dat van
de narcistische persoonlijkheid van onze tijd. De laat-kapitalistische maatschappij
is oorzaak van dat narcisme. Wij moeten daar nader op ingaan. Anders kon iemand
zich wel eens afvragen waar die ‘homme de gauche’ gebleven is. Spreekt hier niet
veeleer een nostalgische conservatief? Nostalgie is er bij Lasch zeker: ‘De gedachte
dat het verleden in zeker opzicht een gelukkiger tijd was leidt niet tot een
onprogressieve, reactionaire verlamming van de politieke wilskracht’ (18). Maar dus
zeker geen conservatisme, tenzij men het als conservatief zou beschouwen
‘afbrokkeling van het gezag, daling van onderwijsnormen en permissiviteit te
betreuren’ (291). Behalve een moralist, is Lasch ook (en vooral) een
maatschappijcriticus. Persoonlijkheidscrises op een schaal als tegenwoordig zijn op
zich een politiek probleem, zo betoogt hij. Elke maatschappij reproduceert de eigen
beschaving in het individu. Daardoor doen maatschappelijke problemen zich voor
als persoonlijke problemen. Dat neemt
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niet weg dat hun wortels maatschappelijk zijn. Daarom kan een exclusief
therapeutische aanpak niet volstaan. De therapie maakt de mens immers afhankelijk
van de deskundige - en die is de objectieve bondgenoot van het kapitalisme. Beiden
hebben consumenten nodig, en beiden màken hun consumenten. ‘Dezelfde historische
ontwikkeling die de burger heeft veranderd in cliënt (van de deskundigen), heeft de
arbeider getransformeerd van producent tot consument’ (293). Net zoals men de
ouders heeft wijsgemaakt dat ze hun taak eigenlijk toch niet aankunnen, heeft de
reclame de mensen ervan overtuigd dat wat ze zelf maken toch minder goed is dan
wat ze in de winkel kopen. Zelfgekweekt fruit heeft altijd een paar vlekjes, en daar
moet je ontevreden over zijn. De deskundige is de ‘opvolger van de kapitalist’ (293).
In een interview heeft Lasch dat verband nader toegelicht. In de jaren twintig is
het kapitalistisch systeem de voorrang gaan geven aan de consumptie boven de
produktie. Dan is het domein van de bevrediging niet langer de arbeidsplaats, maar
de vrije tijd. Bevrediging in de privé-sfeer moet de toenemende onvrede met het
alsmaar benauwender arbeidsritme compenseren. Daar vindt de therapeutische cultuur
haar voedingsbodem. Maar naast het kapitalisme en de deskundigheidssector is er
een ‘Dritter im Bunde’: de staat. Conservatieven die roepen om minder staat en meer
ruimte voor privé-initiatief, vergeten dat de bureaucratische staat mogelijk werd door
de opkomst van het kapitalisme, en dat het kapitalisme op zijn beurt profiteert van
de staat, waarop allerlei ‘menselijke kosten’ van de onderneming worden afgewenteld
(vervuiling, beroepsziekten, werkloosheid). De strijd tegen de bureaucratie (waar
conservatieven de mond vol van hebben) eist strijd tegen het kapitalisme zelf. Heil
verwacht Lasch alleen van een beweging die de onvrede met staats- en kapitalistische
bureaucratie en met de betutteling door deskundigen kanaliseert: burgers moeten de
oplossing van hun problemen in eigen handen nemen. Links zou de kern moeten
vormen van zo'n beweging, in plaats van zich vast te klampen aan de mythen van
‘l'état-Providence’ of van de proletarische revolutie (Le Monde, 12 april 1981).
De politieke apathie van de burger schrijft Lasch toe aan een algemeen wantrouwen
jegens mensen met macht, aan skepsis tegenover een politiek die tot spektakel
verworven is en de burger degradeert tot consument van geprefabriceerde vertoningen.
Maar dat wantrouwen jegens deskundigen zal misschien de afhankelijkheid van
deskundigen verminderen. Dan zou de ‘vlucht uit de politiek’ wel eens het begin
kunnen zijn van een algemene politieke opstand. ‘Alleen als oudere tradities van
locale actie weer tot
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leven komen en zich uitbreiden, mogen we hopen dat uit de ondergang van het
kapitalisme een fatsoenlijke maatschappij zal verrijzen’ (15).

Tot besluit
‘A decent society’: het woord komt voor in de inleiding en op de laatste pagina van
het boek. Daar is het Lasch om begonnen. De weg daarheen, zoals hij die aanwijst,
is niet nieuw. Mensen als Illich, Schumacher en Garaudy hebben het, elk op eigen
wijze, in die richting gezocht. De beweging van vertrouwen in eigen competentie
komt al op gang, in de landbouw, in opvoeding en onderwijs en in allerhande
initiatieven. Ze verdient respect en sympathie. Maar of daar nu dé oplossing ligt? De
crisis van onze beschaving is zo complex, dat er geen eenvoudige remedies voor
zijn. En het kapitalisme - althans het consumptie-kapitalisme, waartegen Lasch het
heeft - heeft de harten van rechts en links en midden al zo afdoende veroverd, dat
het zeer zwaar zal zijn daartegen op te boksen. Intussen moet het toch maar geprobeerd
worden.
De hoofdverdienste van Lasch ligt m.i. elders. De ‘moralist’ in hem, de
maatschappelijk bewogen ethicus heeft mij persoonlijk méér aangesproken dan de
maatschappijhervormer. Zijn boek zal velen die de teloorgang van waarden betreuren,
bevestigen, niet alleen in hun treurnis, maar ook in hun wil om die waarden hoog te
houden, eenzaam desnoods, in ieder geval met weinigen. Zonder de pretentie de
zieke cultuur te genezen - maar eenvoudig omdat waarden waarden blijven, wat een
heersende mentaliteit daar ook over moge beweren.
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Mag er nog gekeken worden? Documenta 7, Kassel 1982
Rika Heymans
De vijfjaarlijkse Documenta-tentoonstelling in Kassel behoort een spectaculaire
gebeurtenis te zijn waarbij het publiek zich aan deskundige commentaar te goed kan
doen, zich avant-garde kan voelen door ‘erbij te zijn’ of door geblaseerd af te wijzen.
Dat geldt nog sterker voor de kunstenaars zelf: wie in Kassel staat of stond, die ‘is’
er. En niet in mindere mate voor de kunstbemiddelaars: verkopers en kopers, critici,
commentatoren. Zij ontlenen aan de Documenta een prestige. Rudi Fuchs, de directeur
van het Van Abbe Museum, die deze keer de artistieke leiding had, en zijn
medewerkers hebben er nochtans geen sensationele tentoonstelling van gemaakt. ‘Ik
weet helemaal niet wat Fuchs wil. De helft van de Documenta-kunstenaars hebben
we al x keren gezien en van de anderen kennen we niet eens de naam’. Aldus een
hypothetische doorsnee-bezoeker in Bazon Brock's Besucherschule, een gids bij D7.
Die doorsnee-bezoeker heeft deels gelijk. Wie van de zomer in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel ook de verzameling Hedendaagse Kunst uit het museum van Gent
zag, kon daar vaststellen dat ook bij ons Carl Andre, Hans Haacke, Giulio Paolini,
Longo, Judd, Jannis Kounellis, Beuys, Gilbert en George (nog mét hun familienamen),
Merz, Fabro, Rückriem, Hanne Darboven, Stanley Brouwn en vele anderen, elk met
een zeer typisch werk vertegenwoordigd zijn, al is dan niet alle werk (b.v. Warhol,
Flanagan) nog representatief voor hun actuele inzichten. En zelfs het omgekeerde is
waar: er zijn kunstenaars als Berndt Lohaus, Alechinsky, Karel Appel, en talloze
Vlamingen (o.m. Dan Van Severen, van Lint, Raveel, Wittewrongel, Peire, Bram
Bogaert) wier werk aan actualiteit niets heeft ingeboet en die in Gent
vertegenwoordigd zijn, maar in Fuchs' Documenta helemaal ontbreken. Alleen Marcel
Broothaers († 1976) kreeg als Belg op de Documenta een plaats. Dergelijke
vaststellingen maken het de toeschouwer moeilijk: hij wordt genoopt zich vragen te
stellen over de selectie en zou eigenlijk liever gewoon kijken. Kijken of er nog
gewoon gekeken kan worden. Zonder inside-informatie over de eventuele commerciële
achtergronden en bijbedoelingen, zonder gescherm met beroemde namen. Mág er
nog gekeken worden?
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Kunstoriëntatie in een irriterende stad
Wie in Kassel uit het station komt, ziet vele straten, bruggen, tunnels die allemaal
één eigenschap gemeen hebben: ze schijnen nergens heen te leiden. Er zijn geen
oriëntatiepunten en de stadsplattegrond helpt je ook al niet direct veel verder. Dat
verwekt een irritatie die je wel vaker hebt bij aankomst in een vreemde stad. Later
ontdek je in een tentoonstelling in het Rathaus architecturale en urbanistische
voorstellen om aan die irriterende desoriëntatie en de karakterloosheid van de vele
pleinen in de stad iets te doen. Eén daarvan lijkt geïnspireerd door de inpakkunstenaar
Christo: het wil over de nietszeggende gebouwen bij het station een reuzesluier
spreiden zodat wel hun profiel zichtbaar blijft, en een soort Brandenburger Tor aan
de horizon planten. Toch wordt Kassel algauw overzichtelijk, vooral dank zij de
kaarsrechte, mijlenlange as van de Fulda naar de Wilhelmshöhe. De Karlsaue is het
grote park aan de oevers van de Fulda, de Documentagebouwen liggen er al
tweehonderd jaar middenin: het Fridericianum, de Orangerie. In de openluchtafdeling
staan een 15-tal werken: Oldenburgs reusachtig pikhouweel, dat er met een zwaai
van Hercules van de Wilhelmshöhe neerkwam, de pseudo-voorhistorische stenengroep
van Anatol, het gebouwtje zonder ramen of deuren van Kirkeby, het laantje staalplaten
van Andre, enz. Deze groene gordel aan de Fulda herleidt de stad tot één oever. De
kaarsrechte weg van oever naar Wilhelmshöhe, waar je in de Gemäldegalerie - ter
compensatie van zoveel moderniteit - niet minder dan 17 Rembrandts kan bewonderen,
kruist aan het Rathaus ongeveer waar het museum van de Gebroeders Grimm staat,
vlak tegenover de Neue Galerie. Dus toch wel enkele torenloze gebouwen als haast
mythologische oriëntatieplaatsen.
Voor de indrukwekkende internationale textieltentoonstelling in een paar oude
fabriekshallen, Stoffwechsel, moet je de chaos van de noordelijke stad in. Maar je
wordt beloond. Ze maakt geen deel uit van Documenta 7, maar geeft je een overzicht
van wat kunstenaars rond deze Stoffwechsel-idee uitwerkten: stilstaande
dameshandwerkjes, monumentale textielen houtconstructies van b.v. John Newton,
overdachte werkstukken als b.v. een intelligente Japanse kubusconstructie van
azuurblauw touw (Packed Air), of Paul van Hoeydonckachtige verpakte lichamen.
Maar ook resultaten van jarenlange Aktionen. Kunst is inderdaad méér dan
metamorfosen van vormelijke aard; met arte povere-inzichten benadert men de
stofwisseling die zich in het artistiek proces of werk voltrokken heeft. Maar je kan
er ook lachen: de idee bracht een levensechte kippenren voort mét echte scharrelkippen
en eieren; een stuk van de draadomheining is
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doorvlochten met wol, touw en repels papier. Vlak daarnaast prijkt een slordig bed,
bestrooid met foto's van beroemdheden en als contrast de pathetische kreet ‘Und
ich?’ op de wand erboven. Onder dat bed bleek een zwerfkat te jongen.
Buiten de dure cataloog in 2 delen staat de bezoeker van Documenta 7 ook nog
de traditionele gids van Bazon Broek, Besucherschule, ter beschikking, een leidraad
met nuttige, nogal eigenzinnige beschouwingen voor je dwaaltocht van enkele dagen
door D7.

‘Entarteter Schund’
Het is een zinledige gemeenplaats, eraan te herinneren dat de Documenta, zo dicht
bij de grens met de DDR, ook een eerherstel is aan de door de nazi's entartet
verklaarde modernen. Maar de man in de straat kijkt er nog altijd anders tegenaan.
Hij was zowat 65 en niet bereid zijn mond te houden. Hij wees met zijn wandelstok
woedend naar de hoop basaltblokken

1-2 Beuys

(6.000? 7.000? eender gekapte blokken) die de deels antroposofische, helemaal
milieugroene happening-koning Joseph Beuys vlak tegenover de trappen van het
museum op de Friedrichsplatz (het oudste Europese museumgebouw) heeft uitgeschud,
neergegooid (ill. 1). Hij tierde over ‘dieser Schund da! dieser Schütt!’ en dat die daar
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al zo lang lag en niet meer weg zou raken. Maar wat voor de man in de straat
‘entarteter Schund’ is, is een milieuproject. Deze irriterende kunst in een te cleane
stad is duidelijk georiënteerd! Beuys zal zijn eigen kunstwerk opheffen naarmate er
in
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Kassel door hem te koop gestelde eikjes geplant worden. De basaltblokken liggen
in de vorm van een driehoek met de punt naar het door Beuys eerst geplante eikje
(ill. 2) te wachten op deze stofwisseling en radicale metamorfose.
De man in de straat ergert zich nog iets donkerder blauw aan de ‘entartete
Schmierereien’ die muren en ondergrondse oversteekjes ver- of ontsieren. En aan
het bonte karretje van Tony, een zilveren hippie, die het heeft over de vijfde dimensie,
het ware geluk, die om 5 uur 's avonds raad aanbiedt en science fiction-schilderijen
maakt, een markante charlatan in de marge van D7.

Kijken zonder oogkleppen
Kijkt de geïnformeerde Documenta-bezoeker zoveel verlichter? Hij weet dat er in
Italië een mode is van maniëristische schilderkunst, vol allegorische personages en
formalistische landschappen zoals in de late 18e eeuw. En als hij het niet wist, dan
had hij in de krant kunnen lezen dat iemand als Mariani met dergelijke pastiches
aanwezig zou zijn. En toch... In de Neue Galerie loop je van zaaltjes met splinternieuw
Documenta-werk onbewust de ruimten met de permanente verzameling binnen. Wat
versuft aarzel je even in het zaaltje met de allegorische, formalistische doeken van
Mariani uit 1981. Je denkt: ‘ik zit in de verkeerde zaal’, maar bij nader toezien
onderscheid je onder de bekende hoed van Goethe, in de Napoleonhouding van
David, in de triomfscène van Tiepolo moderne, onbekende gezichten. Op het eerste
gezicht lijkt dit rococo, speels classicisme uit de 18e eeuw, geen wonder dus dat de
ware D7-bezoeker hier haastig door loopt, niet blijft kijken. Maar het is een rustig
plekje, je gaat op de grond zitten, je wijst naar de allusies die je in deze Parnassos
herkent. Binnen de kortste keren staat het zaaltje vol ware D7-bezoekers: hier is dus
toch iets te zien. Om het experiment vol te maken, loop je een half uurtje later nog
eens langs, en weer is het er verlaten. Een schichtig individu spoedt zich naar het
‘ware’ spoor. Opnieuw ga je zitten en praat. Opnieuw loopt het zaaltje vol. Als je
dan met een geërgerd ‘snobs!’ opstapt, word je lichtjes verontrust aangekeken.
Deze anecdote zegt iets over de aanpak van Rudi Fuchs. Die zegt dat ‘hij probeert
verrassingen te ensceneren’. En in zijn uitnodiging aan de deelnemende kunstenaars
(180 tegenover de meer dan 600 in 1977) schetste hij de na te streven geestelijke
sfeer als een vertelling. Wat betekent dat?
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Vele kleurrijke dingen
Een met goudplaatjes belegde zuil (James Lee Byars), een gouden lichtwand met de
schaduw van een daartoe opgestelde kapstok met hoed en jas, een spiraaltafel uit
glas, takken en stenen (Mario Merz, ill. 3), een

3 Merz

monumentaal vergroot scheermesje dat een hoek van een zaal afsnijdt, terwijl door
dezelfde ruimte een monsterlijke sardienenblikopener van buiten naar binnen geboord
zit (Claes Oldenburg, ill. 4): tegenover dergelijke objecten is het woord ‘vertelling’
niet meteen duidelijk. Het motto dat Lawrence Weiner in gouden kapitalen op het
fronton van het Fridericianum heeft aangebracht zegt al iets meer: ‘Viele farbige
Dinge nebeneinander angeordnet bilden eine Reihe vieler farbigen Dinge’. In
Besucherschule lees je dat ‘neben einander angeordnet’ niet hetzelfde is als ‘eine
Reihe’: ‘de bezoekers staan naast elkaar, maar vormen geen reeks. Het “naast elkaar”
is een relatie die in simultane waarneming gevat wordt. De reeks is een ordening die
in gelijkmatig na elkaar voltrokken waarnemingen van die relaties van het “naast
elkaar”, van hun begin tot hun einde, achteraf voltrokken wordt’.
En inderdaad: je voltrekt die ordening, door je ‘vertelling’ te controleren aan de
hand van de reeks in je achterhoofd, in de tentoonstelling op en neer lopend, je creëert
een samenhang in de geweldige hoeveelheid geënsceneerde verrassingen. Je bezoek
wordt een subjectivistische aangelegenheid. Je accepteert het motto uit
Besucherschule, ‘de lelijkheid van het schone’, niet als je eigen rode draad. Het
voorschrift van A.R. Penck, een van de coryfeeën van de nieuwe Duitse trend (‘die
neuen Wilden’), lijkt vrijblijvender: ‘Nur Vergessen wird bestraft’. Er wordt van je
verwacht dat je je eigen ‘vertelling’ mee naar huis zou nemen. Daarom nogmaals:
mag er nog gekeken worden?
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4 Oldenburg

Het ensceneren van verrassingen
De werken zijn over drie gebouwen verdeeld: het Fridericianum (een
pseudo-koninklijk paleis), de Orangerie en Neue Galerie en de uitgestrekte parken.
Dit is zo ‘geënsceneerd’, dat de kijker gedwongen wordt elk werk
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als een werk op zich te beschouwen, dat dan wel in relatie staat met andere, eveneens
op zich staande werken. Je bezoekt niet een school hier, een nationaliteit daar. Je
treft het werk van Kounellis, Merz, Armando, Longo, Salome enz. her en der aan.
Daaruit ontstaat repetitiviteit. Een modeverschijnsel in de plastische kunst (Hanne
Darboven, Judd b.v.) en in de muziek en het daarop gebaseerde ballet. En... een
didactisch hulpmiddel: de herhaling prent immers in en de gevarieerde herhaling
maakt het denken beweeglijk. De rode draad is er dus, maar die is noch de
persoonlijkheid van de kunstenaar, noch zijn strekking, maar bestaat in het proces
dat de kijker doormaakt, namelijk de confrontatie van facetten van vaak zeer
uiteenlopende werken.
De kunstenaar die deze tentoonstellingmaker is, organiseert deze confrontatie in
samenspel met de ruimten en hun dimensies, met de lichtinval en haar subtiele
schakeringen en - dit is psychologisch een interessante ervaring - met het tijdsaspect
van je bezoek. Dat alles speelt mee in de tegenover-elkaar-stelling van kleur en
materiaal, figuratie en abstractie.
Er zijn twee uitzonderingen: Mariani werd op oubollige museumwijze met zichzelf
en met de door hem geliefde classicisten geconfronteerd; en bij de decorstukken van
Syberbergs Parzivalfilm hoort de bezoeker niet de muziek van Wagner, maar snuift
hij de geuren van een schimmelig herfstbos op.

Andre, Charlton, Lüpertz en de zoldering
Eén voorbeeld uit de vele kan dit iets verduidelijken. Het zaaltje waar werk van
Andre, Charlton en Lüpertz staat, ziet eruit als volgt: achteraan staan zes rijen van
zestien staande, tafelhoge cederbalken, die samen één monolitisch blok vormen; aan
één zijde bleef wat ruimte vrij tussen wand en blok ter grootte van nog één blok
(Andre, ill. 5). Aan de linkerwand hangen zes rechthoekige, monochrome grijze
panelen, elk in een andere tint grijs (Charlton, ill. 6). Tegenover Charlton, rechts van
het cederblok, hangt een doek, Triomf, van Lüpertz (ill. 7): ruw geborsteld een zwarte
Afrikaans aandoende totemfiguur in het middenvlak, een stierekopprofiel en om de
primitiviteit te verstoren voetstappen op het doek die even in de zaal voortlopen.
Hier worden vele elementen van kleurrijke dingen met elkaar geconfronteerd. De
tweedimensionale vlakheid van Charltons niet onderling verwisselbare grijze panelen,
waaraan geen menselijke penselende hand te pas schijnt te zijn gekomen, botst op
de driedimensionele, erg materiële, naar
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5 Andre

6 Charlton

7 Lüpertz

ceder ruikende en onderling verwisselbare ruimtelijkheid van Andre. De geslotenheid
van de grijze doeken contrasteert scherp met de toegankelijkheid van de cederbalken:
je zou ze kunnen wegnemen, als reuzespeelgoed. Deze kinderlijke pretentieloosheid
vind je terug in de kinderlijke tekening en voetafdruk van Lüpertz. Onwillekeurig
stel je je de vraag, wat het meest agressieve is: het gesloten, grijs, op zichzelf sereen
vlak, dat echter als het ware vraagt om een agressief doorkerven van zoveel
geslotenheid? Of de agressieve voorstelling van de ‘neue Wilde’ Lüpertz, die je als
het ware plat slaat, doodstil achterlaat? Want het gaat immers niet om deze werken
op zichzelf, maar om wat jij eraan beleeft. Als een ontspannende pointe prijken hier
de aluminiumstrips van Stanley Brouwn, One Meter, One Step; je komt ze elders in
de tentoonstelling ook nog tegen, ze vormen een soort memento dat jij het bent die
hier met stappen van ongeveer een meter bent binnengekomen, dat jij de maat bent
van alle dingen en dat de hele D7 slechts jouw inwendig proces is, jouw psychische
stappen en voetafdrukken in dit proces.
Uit deze tentoonstelling neem je inderdaad een vertelling mee naar huis, terwijl
je uit om het even welk ander museum een postkaartreproduktie van een geliefd werk
wil kopen.
In zijn TV-gesprek met Ludo Bekkers (BRT) sprak Rudi Fuchs terecht van een
zekere ‘dromerigheid’ om deze meditatieve stemming van D7 te karak-
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teriseren. Niet zonder verwondering - in de zin van verbaasd zien wat je eerst
achteloos niet zag - betrek je eventueel zelfs de betonnen zoldering van deze zaal,
met haar leidingen en bekistingsafdrukken, in je meditatieve dwaaltocht. De
werkelijkheid van elke dag wordt mee opgefrist. In welk museum was het je ooit
eerder overkomen? Daarom was later het bezoek aan de in pijnlijke omstandigheden
ondergebrachte en in een Brusselse chaos tentoongestelde moderne kunst uit het
museum in Gent, een anti-ervaring.

Andre en de repetitiviteit
Bekijken we ook even het effect van het feit dat werken van één kunstenaar op
verschillende plaatsen zijn geplaatst, in casu Andre. Eerst even de omgeving schetsen.
Voor de Orangerie strekt zich een streng uitgevallen park uit, meer een versierde
weide zelfs; de laantjes zijn recht, gemarkeerd door bomen op regelmatige afstanden.
Kaarsrechte kanalen lopen erlangs. Het midden is echter vrij. Daar treffen we een
werk van Andre aan: een pad van drie maal honderd vierkante, tegelvormige
staalplaten,

8 Andre

een pad dat recht naar de Orangerie-ingang wijst en alleen tegengehouden wordt
door een bloemperk (ill. 8). Andre verstoorde de bestaande ordening niet, hij
accentueert ze, hij maakt ze als het ware ijzersterk. Dat is zowat het tegenovergestelde
van de ordeloze hoop basaltblokken waarmee Beuys de toegang naar het
Fridericianum verspert. Andre maakt de strenge orde nog strenger; Beuys blokkeert
ze brutaal. Andre past zich esthetisch met industriële middelen in; Beuys is
anti-esthetisch en bovendien ecologisch. Een mooie anecdote: een Beuysfan probeerde
de vreselijke blokken roos te verven, hij beriep zich op de ‘vele kleurige dingen’ uit
het motto van D7. Maar Beuys liet het door de politie tenietdoen. De metamorfose
die Beuys wil, laat niet veel ruimte voor fantasietjes.
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Het déjà-vu van D7 tegenover de cultuurkritiek in D7
Een veelgehoord verwijt aan D7 betreft het déjà-vu. En inderdaad, deze tentoonstelling
van 1982 is de traditie van de sensationele vernieuwingen van de voorafgaande
Documenta ontrouw. De kunstenaar van vandaag heeft nu eenmaal leren leven met
de vroeger gerealiseerde vernieuwingen als even zovele uitingsmogelijkheden en hij
heeft weinig wezenlijk nieuws te bieden. Neem het werk van Anselm Kiefer. Zijn
groot schilderij, Märkischer Sand (ill. 9), heeft iets van een landschap op een luchtfoto;
hier en daar zijn op bordjes plaatsnamen aangebracht als Oranienburg, Kossenblatt,
Freienwelde, sommige al helemaal onder het zand bedekt, want Kiefer werkt met
weinig orthodoxe materialen: zand, verkoold hout, stro,

9 Kiefer

roestig ijzer... In hoeverre is dit nog echt figuratie? Waarom zou een plaatsnaam in
dit desolate, bijna abstracte landschap in het zand van de Mark Brandenburg
verzinken? Dit werk bevindt zich op de grens van vele stijlen en interpretaties en is
moeilijk ergens onder te brengen. Het doet denken aan Syberberg, vooral daar ook
Kiefer zich bezighoudt met Duitse geschiedenis (ill. 10). Kijk naar de levensgrote
pop van een lederhosenjongen met de kop van Hitler in het panopticum van
Syberbergs Parzivaldecor. Geen cartoon, maar een sinister-bitter object tussen een
metershoog dodenmasker van Wagner, karikatuurpoppetjes van Wagner aan touwtjes
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10 Syberberg

en andere bizarre morbide relikwie-achtige toestanden. Diezelfde sfeer van schijnbaar
decadente dubbelzinnigheid tref je bij Kiefer. Hij maant voor een waanzin die weer
levend wordt op de wrakstukken van een gruwelijke Duitse mythologie en bestaan
kan uit de plastische kunsten zelf.
Daar begint een diepergaande kritiek op D7, die wellicht onze hele plastische en
literaire cultuur betreft. Wagner zonder zijn emotie, woorden die plaatsen vervangen,
data zonder meer, zoals in de bordjes van On Kaware (VSA). Het lijkt wel of we
doodsbang zijn geworden voor doodgewoon gevoel, doodeenvoudige woorden, sinds
we weten waarheen gevoel en woord de mens - in casu de Duitse mens - ooit gedreven
hebben. De subjectiviteit van D7 heeft daarom niets te maken met individuele
emotionaliteit of het gebrek daaraan, maar met een hardnekkige cultuurkritiek. Ook
de agressieve contestatie doet het niet meer. Ze bedient zich in het werk van Hans
Haacke eerder van de taal van reclame en public relations en van de
reclame-voorstellingen. Haacke levert een serie ingelijste paneeltjes met het leven
van de heer Ludwig uit Keulen, chocoladefabrikant en kunst-mecenas. Hij doet dit
in de gladde woorden en beelden die de heer Ludwig - trouwens ook eigenaar van
onze De Beuckelaer-koekjes! - zelf van zijn copywriters verwacht. Juist daardoor
onstaat een emotieloze, kille kritiek op het hedendaagse kunstmecenaat, gevoelloze,
gladde agressie.
Hetzelfde kan je zeggen van de ontelbare ingelijste blaadjes papier van Hanne
Darboven (ill. 11): een serie met alleen tekst, tekst die verandert in
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zinledige schoonschrift-oefeningen, hele blaadjes vol, telkens mooi ingelijst; daarna
schrift met kitsj-ansichten; daarna Spiegelcovers of artikelen, zodat de overvolle
wanden een ritme krijgen, dat van de vier seizoenen. Deze collage vol
cultuurbeschouwing laat je verbaaasd achter: miniaturen in een open boek voor
niemand bestemd. De laatste blaadjes bevatten partituren voor klavier. Aan de
tegenpool van de woorden staan de
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banale objecten. Maar hoe banaal zijn ze? Tony Cragg legt ze bij mekaar naar kleur
en laat ze samen een vorm maken, b.v. een boot of een hoorn.
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Daardoor worden de meest banale voorwerpen op een geheimzinnige wijze mooi:
de twee externe elementen, kleur en vormgeheel, hebben ze als bij toverkracht
fascinerend, zelfs een beetje dreigend gemaakt.
Nog fascinerender zijn de objecten van Ruthenbeck, die wel uit een surrealistisch
schilderij gehaald schijnen te zijn (ill. 12): een rechthoekige tafel, monochroom
beschilderd, waaraan een geweldige bol op een onmogelijke wijze is bevestigd op
één hoekje; een tweede tafel waaraan een blok

12 Ruthenbeck

hangt; vreemd, want wie zou er een rechthoekig blok mooi aan een tafelblad hangen?
Een derde tafel waarop schuin op haar korte zijde een rechthoekige grote doos staat,
vastgehouden in die stand door één touw. De tafel met blok onderaan is de enige die
staat en draagt; de schuin balancerende rechthoek is vreemd, de bol onmogelijk. Je
bent bang dat dit meer is dan een glimlach aan de rand van de kunstervaring.
Welke emoties herinner je je duidelijk? Het tandarts-achtige pijngevoel tegenover
het reuzegrote scheermesje en de priem van Oldenburg, die in de
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tentoonstellingszaal een paar lappen wandbekleding hebben afgerukt, als bloedloze
huid. En de akelige indruk die ontstaat doordat je je slechts langzaam realiseert dat
de doos met priem en echt scheermesje voor kleinere dieren de orde van grootte zijn
van de zaal waarin je zelf staat, terwijl het minuscule doosje in dit doosje nog altijd
hetzelfde steek-en-snij-ding bevat. Of de humor van de Tarim-machine van de
Utah-Tarim connectie van Gerrit van Bakel (Nederland), een ingewikkeld maar mooi
tuig, dat er 36.000.000 jaar over zou doen om de 1.060 kilometer van de Salt Lake
Desert te doorkruisen. Emotie? Humor? Ja, maar met de schaalverandering die zo
typisch is voor de kies waarin de tandarts zit te boren. Kunst na Auschwitz, na de
technologie waarin de één meter van de mensenstap niet meer de maat der dingen
is.

Het witte gebied der emotie
Twee schilders bekennen in die mate kleur dat zij bewust het zuiver wit als enig,
monochroom middel voor hun enige zuivere emotie aanwenden. De Tsjech Stano
Filko werkte de filosofie van de zuivere emotie als de derde stap naar de
transcendentie uit in de jaren 70 en in 1981 schilderde hij de auto waarmee hij naar
de Bondsrepubliek kwam, wit: hij staat Ohne Titel in de Documenta. Veel is er over
de geestelijke aard van het wit geschreven: Goethe, Chesterton - allen erkennen het
als de boven het subject uitstijgende, absolute, totale kleur. De Amerikaan Robert
Ryman past ze toe op glas, staal, aluminium, betitelt zijn monochromen als Phoenix,
Lugano, Sonnet, daarmee aantonend dat zij met of zonder lijst of gedeeltelijke lijst
ook op de witte ‘aanbiddingsmuren der modernen’ (Bazon Broek) reageert als een
uniciteit. Het kijken, zelfs naar witte schilderijen, wordt problematisch. Het kijken
door twee geschuinde tegenover elkaar liggende openingen van witte muren een
oerfenomeen van natuur en kunst: getuige Eric Orr's Axonometric View.
Of er nog gekeken kan worden, staat haast gelijk met de vraag: of we nog
geëmotioneerd zijn?

Rembrandt, een individu
Wanneer je ter verpozing naar de Gemäldegalerie in Wilhelmshöhe trekt voor de
Rembrandts, ontmoet je een totaal andere wereld, uit de tijd dat het individu nog
bestond en zijn stap zijn natuurlijke maat was. Je staat
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te kijken en er bekruipt je een zo menselijk en echt gevoel dat je maar al te goed weet
dat je niet naar dat verleden vlucht, maar erdoorheen vragend in de eigen tijd en de
toekomst wil staren. Rembrandt schilderde de blik en het gebaar en de blik als gebaar.
Hij beroert onze innerlijke beeldkracht, een intieme beroering die onze tijd niet meer
opbrengt, een beroering die ontroering heet. Sinds Kandinsky's Das Geistige in der
Kunst (1912) en Marcel Duchamp's eerste Ready Made (1912) ging de uitdrukking
van het menselijke zieleleven, die het realisme in zijn beste vertegenwoordigers (b.v.
Henri De Braeckeleer) nog even kon brengen, achteruit om plaats te maken voor het
non-figuratieve, de wereld van het niet-onmiddellijke ervaren. De uitbeelding van
de blik (Rembrandts jeugdportret, zijn oude vader, Saskia met de rode hoed en vooral
Jakob zegent de jonge Samuel) is - extreem gesteld - verworden tot de problematiek
van het kijken zelf. D7 illustreert niets anders dan hoe problematisch kijken is
geworden.

13 Staeck
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‘Engagés et Enragés’
Recente Franstalige literatuur in België I
Sven-Claude Bettinger
De Franstalige literatuur in België heeft een merkwaardige geschiedenis gekend.
Rond het midden van de vorige eeuw ontstaan, bracht zij in heel korte tijd een aantal
auteurs van Europees niveau voort, Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach, Emile
Verhaeren. Hun aantrekkingskracht dankten zij ten dele aan hun dubbele identiteit:
zij bekenden zich tot de Vlaamse cultuurtraditie maar schreven, zoals dat in de
toenmalige Vlaamse bourgeoisie gebruikelijk was, in het Frans. Zij hadden dus hun
wortels in twee grondig verschillende culturen, en de spanningen die dat met zich
meebracht, bleken op het artistieke vlak ongemeen vruchtbaar te zijn. Dat geldt nog
tot op vandaag voor b.v. de grote surrealistische auteur Michel de Ghelderode of
voor de onlangs als eerste vrouw in de Académie Française opgenomen Marguerite
Yourcenar. Beiden zijn echter uitzonderingen. Want de herbezinning op het Vlaamse
culturele erfgoed heeft ook tot een renaissance van de Nederlandse taal geleid. De
tijd van Maeterlinck, G. Rodenbach en Verhaeren was tegelijk die van Guido Gezelle,
Karel van de Woestijne en August Vermeylen. De culturele en politieke ontwikkeling
maakte gaandeweg een dubbele identiteit welhaast onmogelijk. ‘Er zijn geen Belgen
meer’, schreef Jules Destrée in 1912, ‘de Vlamingen hebben ons onze geschiedenis
ontstolen’. Franstalig België ging op zoek naar zijn eigen identiteit. Schrijvers
speelden daarbij slechts een ondergeschikte rol. In eigen land vonden zij geen
erkenning, geen weerklank, geen lezers, geen uitgevers. Geen bestaansgrond. Zij
emigreerden naar Frankrijk, waar literatoren in hoog aanzien stonden, gehoord,
gelezen, besproken, met literaire prijzen onderscheiden werden. Tot het einde van
de jaren zestig is het zo gebleven. Alain Bosquet, Hubert Juin, Françoise Mallet-Joris,
Henri Michaux, Géo Norge, Dominique Rolin, Georges Simenon, Marguerite
Yourcenar, om enkele bekende namen te noemen, kan men nauwelijks nog een
Belgische identiteit toekennen. De gevolgen van hun emigratie beschreef H. Juin
eens als volgt: ‘De reeds in de jaren dertig begonnen exodus van de meest markante
en nonconformistische Belgische auteurs had voor gevolg dat in België een echt
establishment tot stand kwam, een kaste van officieel erkende intellectuelen en
schrijvers, die met verloop van
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tijd zoiets als literatuurambtenaren werden. Zij meenden iets specifieks Belgisch te
belichamen, maar in feite ging het om niets anders dan om het typisch Belgisch
conformisme’.
Het jaar 1968 markeert een duidelijke cesuur. Met de splitsing van de Leuvense
en de Brusselse universiteiten was de culturele emancipatie van Vlaanderen voltooid.
Terwijl het noordelijk landsgedeelte zo zelfbewust geworden is dat zijn beste auteurs
- Louis-Paul Boon, Hugo Claus, Jef Geeraerts, Ivo Michiels - niet langer over hun
identiteit hoeven te discussiëren en te schrijven, komt in Franstalig België de
bezinning op de eigen identiteit pas goed op dreef. Het Parijse cultuurimperialisme
wordt met evenveel klem afgewezen als het stofferige inheemse literatuurbedrijf.
Kleine theaters, tijdschriften, uitgeverijen ontstaan om het nieuwe elan uit te dragen.
Tegelijk ontdekt men de Waalse dialecten en de Amerikaanse of Duitse na-oorlogse
cultuur. Het begrip ‘Belgitude’ komt in zwang, al weet niemand precies wat het
inhoudt: een nieuw provincialisme, het Belgische milieu gereduceerd tot een louter
decor, of gewoon het feit dat een paar in Parijs gevierde auteurs toch in België blijven
wonen.
Zo is sinds enkele jaren in Brussel een nieuwe literaire scène ontstaan, waarvan
de verhouding tot Parijs en Frankrijk door Henri Ronse vergeleken werd met die van
Wenen en Oostenrijk ten opzichte van de Duitse Bondsrepubliek. Of dat elan
duurzaam zal zijn, blijft echter de vraag. In de eerste plaats vindt de jonge
schrijversgeneratie weinig weerklank buiten haar eigen kleine kring: voor de televisie,
de radio, vele grote dag- en weekbladen bestaat zij nauwelijks. Tot de
literatuurwetenschap of de schoolboeken zijn ze nog niet doorgedrongen. Daardoor
lijdt het hele bedrijf, in de tweede plaats, aan de gebreken van alle gesloten groepen:
men bewierookt en bemoedigt elkaar, men is opgetogen over de kwantiteit van de
produktie maar vergeet de kritische beoordeling van de kwaliteit. Vele van de
zogenaamde experimenten ontpoppen zich als modieuze fraseologie, holle
woordenkramerij, banaal epigonendom, zodra men ze diachronisch en synchronisch
vergelijkt met de literaturen buiten de grenzen. Dergelijke dwingende vergelijkingen
blijven overigens zeldzaam, omdat het niveau van essayistiek, de publicistiek en de
literatuurwetenschap in franstalig België laag is.
Wanneer ik dan toch het kaf van het koren scheid, zijn er m.i. vier boeiende auteurs
te vermelden, die men, ongeacht de verschillen die al direct opvallen, toch op één
noemer kan brengen: William Cliff, Conrad Detrez, René Kalisky en Pierre Mertens.
Min of meer uitdrukkelijk staat bij alle vier de intellectueel in het middelpunt van
de belangstelling en de discussie. Hoe gedraagt hij zich in de typisch Belgische
context, of algeme-
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ner, ten opzichte van de macht in haar vele vormen? Welke problemen lijken hem
de meest dringende, welke oplossingen staat hij voor, welke persoonlijke bijdrage
wil en kan hij daaraan leveren? Gemeen hebben zij ook dat zij het geloof aan de
grote, absolutistische ideologieën verloren hebben. Conrad Detrez: ‘Alle lui van mijn
slag leven zich uit in zulke ouderwetse waarden als rechtvaardigheid, wetensdrang,
vaak ook de lust aan het schrijven zelf dat, beter dan elke daad, de politieke nuances
weergeeft. Bij ons staan hoog aangeschreven: twijfel, vrijbuiterdom,
ongehoorzaamheid’. Met België of ‘Belgitude’ heeft dit volstrekt niets te maken, al
worden de vier auteurs door hun ‘hogepriesters’ graag als paradepaarden naar voren
geschoven. Detrez en Kalisky wonen ook niet in België, maar in Parijs; bij Cliff,
Mertens en ten dele ook Detrez is België tot decor en coulisse herleid, bij Kalisky
komt het zelfs in die vorm niet meer voor.

René Kalisky (1936-1981)
Om met deze laatste te beginnen (de andere drie stel ik in een volgende bijdrage
voor), René Kalisky is de oudste van de vier en heeft ook als eerste gedebuteerd. Hij
is geboren in Brussel in 1936. Zijn vader was een bescheiden, uit Polen ingeweken,
joods handwerker, die onder de Duitse bezetting niet wou onderduiken en door de
Nazi's met het voorlaatste konvooi dat België verliet, naar de gaskamers van
Auschwitz werd weggevoerd. Na de oorlog studeerde René Kalisky journalistiek.
Tien jaar oefende hij dat beroep uit en schreef ondertussen een paar theaterstukken,
die hij zelf niet goed genoeg vond voor publikatie of opvoering. In 1968 verschijnen
dan zijn eerste twee boeken (zoals alle volgende, bij Gallimard): L'origine et l'essor
du monde arabe en Le monde arabe à l'heure actuelle. In beide essays wil Kalisky
de Arabische cultuur en geschiedenis objectief benaderen, om zo de Arabische psyche
beter te verstaan, vooral nà de schok teweeggebracht door de annexatie van Araabs
grondgebied door Israël in 1967. In deze twee nuchtere studies waarschuwde Kalisky
toen reeds voor de reactie van de Palestijnen op de Israëlische politiek van
onderdrukking en verdringing. Juist omdat hij als jood onder vervolging en
onderdrukking geleden heeft, zet hij zich in voor hen die nu onderdrukt en vervolgd
worden, ook al moet hij zich daardoor van de staat Israël distantiëren. Zijn in 1979
verschenen essay L'impossible royaume is dan ook een vlammende en toornige
aanklacht tegen het in het Midden-Oosten gepraktizeerde zionisme, dat hij misbruik
van de geschiedenis verwijt.
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Om hetzelfde thema van misbruik van macht en geschiedenis gaat het ook in de elf
theaterstukken van Kalisky. In vele situaties die hij daarin behandelt, lukt het een
buitenstaander nog, fouten te erkennen en te ontmaskeren; in andere gevallen
triomfeert het totalitaire systeem tot aan het bittere einde. Al enkele jaren vóór de
zogenaamde ‘nouveaux philosophes’ - Andre Glucksmann, Bernard-Henri Lévi heeft René Kalisky de problematiek van het totalitarisme en de goelag behandeld.
In zijn eerste, in 1969 opgevoerde theaterstuk Trotzky etc... maakt Trotzky in zijn
Mexicaanse ballingschap de balans op van de eerste communistische staat: hij
vergelijkt de idealen die hem en Lenin voor ogen stonden met wat daarvan onder
Stalin geworden is. In steeds terugkerende nachtelijke discussies met maskers, die
hem verhoren, verzekert Trotzky: ‘Het geloof in de rede, de waarheid, de menselijke
solidariteit, het geloof dat ik had toen ik 18 was en naar de arbeiderswijk van de
Russische provinciestad Nikolajev trok, dat geloof heb ik bewaard; het is gerijpt
maar even vast en brandend als toen’. De schijnprocessen van Moskou commentarieert
deze Trotzky woedend met: ‘Naar de duivel met alle marxisten en met allen die
wreedheid en gevoelloosheid in de menselijke relaties brengen’. Maar nog steeds
belichaamt hij de arrogantie van de macht en de verbittering van de uitgestotene die
zijn nederlaag niet kan verkroppen. De eigen fouten, het eigen falen van de partijman
ten opzichte van de verheven menselijke principes die hij zelf niet altijd zo
overtuigend gehuldigd heeft, geeft Trotzky pas toe wanneer hij zelf in zijn
menselijkheid geraakt wordt. Als hij verneemt dat zijn zoon in Parijs vermoord is,
bekent hij: ‘Onze zaak... ze is slechts bloed...! Ik heb bloed vergoten, het bloed van
de mijnen en van mijn vrienden. Iedereen maakt zich illusies, Natalya... Morgen zal
onze tijd voorbij zijn. Natalya, ons lijden zal voortduren tot aan het uur van onze
dood’.
Met zijn twee in 1968 verschenen essays en met het in 1969 gepubliceerde
Trotzky-stuk zat Kalisky van meet af aan tussen alle stoelen. Het ene kamp, dat de
moed van de kleine bedreigde staat Israël en zijn door leed beproefde bevolking
bewonderde én de afloop van de zesdaagse oorlog toejuichte, stootte hij voor het
hoofd met zijn kritiek op de zionistische expansiedrang. Het andere kamp, dat zopas
Marx en de neomarxistische denkers tot boegbeelden verheven had, nam hij tegen
zich in door zijn ongenadige verwijzing naar de mislukking van het marxisme in de
praktijk. Een jood die de politiek van Israël aanvecht, een kritische intellectueel die
de idolen van de linksen van hun voetstuk haalt - Kalisky's engagement werd hem
niet in dank afgenomen. Desondanks of juist daarom is hij niet van zijn weg
afgeweken. In 1972 probeert hij in Jim le téméraire
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de mysterieuze verleiding op het spoor te komen die van het Nazisme en vooral van
Hitler uitging. Een jaar later onthult hij in Le pique-nique de Claretta de boosaardige
banaliteit van Mussolini maar tegelijk, aan het einde van het stuk, het ware gezicht
van de partizanen, die de Duce en zijn vriendin op de vlucht hebben neergeschoten
en ze nu op de Piazale Loreto in Rome ten aanschouwe en ter belering van het volk
opgehangen hebben. Een peinzende toeschouwer richt zich tot de partizanenleider:
‘En het volk, commandant, wat wordt daarvan? Hou je daar geen rekening mee?
Jullie macabere dans op de Piazale Loreto is een allesbehalve stichtelijk schouwspel.
Je beoordeelt het volk verkeerd. Je dwingt het tot verachtelijke reacties. Je geeft het
de kans niet zich te informeren. Wat voor nut heeft het de dode Duce in het gezicht
te pissen en de mooie borsten van Claretta te vertrappen, wat haalt dat uit,
commandant? Eigenlijk, Walter Audisio, heeft niet het volk recht gesproken, want
jullie verachten het en behandelen het daarnaar. Het volk is slechts goed om voor de
stemming op jullie jaarmarkt te zorgen’. En wat verder in het stuk heet het, zo
onopvallend dat je er gemakkelijk overheen leest of het niet hoort: ‘De geschiedenis
is zo vreselijk traag’.
In 1977 werd Kalisky's beste stuk als hoorspel gebracht door ‘France Culture’ in
Parijs en als toneelstuk door het ‘Théâtre de l'Esprit frappeur’ voor het eerst in Brussel
opgevoerd: La Passion selon Pier Paolo Pasolini, een hulde aan de twee jaar eerder
vermoorde cineast maar vooral aan de auteur van de ‘vrijbuiterschriften’1. De
grootheid en het falen van deze oprechte en daarom vertwijfelde intellectueel zijn in
het stuk van meet af aan duidelijk. De eerste woorden van de Pasolini-speler luiden:
‘Ik ben op zoek naar mijn broeders van het lompenproletariaat, die ver van hier in
de voorsteden en op het platteland leven. Ik droom van een ideaal volk, dat arm is
en politiek niet bewust. Het is verschikkelijk zoiets te moeten zeggen, maar het is
waar: ik ben op zoek naar het volk dat ik gekend heb toen ik nog een kind was’. En
wat verder in het stuk heet het: ‘Aanvankelijk een bourgeois-dichter, nadien een
marxistisch dichter, tenslotte helemaal niets meer, iemand die sterven zal’.
Het drama van Pasolini speelt zich gelijktijdig op drie uiterlijk verschillende, maar
innerlijk samenhangende niveaus af. Op het eerste niveau gaat het om de belangrijkste
etappes van Christus' lijdensweg: in de kring van zijn apostelen viert hij het Laatste
Avondmaal en wijst de leerling aan die

1

Over deze Scritti corsari van Pasolini, zie Sven-Claude Bettinger, Pasolini, de vrijbuiter, in
Streven, februari 1980, pp. 413-419.
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hem zal verraden; op de Olijfberg wacht hij biddend op die hem gevangen komen
nemen. Op een tweede handelingsniveau ensceneert Pasolini zelf zijn
Mattheus-Passie; de filmopnamen worden voortdurend doorkruist door
regie-aanwijzingen, diepere reflecties over het karakter van de personen en de aard
van de handeling, verwijzingen naar andere filmen zoals Teorema, en ruzies tussen
de acteurs onderling en tussen de acteurs met de regisseur Pasolini. Kalisky laat twee
groepen acteurs optreden om het drama te verlevendigen: vijf filmsterren, die men
van Pasolini's filmen kent (Silvana Mangano, Anna Magnani, Massimo Girotti,
Franco Citti en Terence Stamp) en vijf jonge proletariërs. Eén persoon uit elke groep
speelt samen met Pasolini een rol op het derde niveau, dat betrekking heeft op
Pasolini's privé-leven en een reconstructie brengt van de nacht van zijn dood, toen
hij in het centraal station van Rome een minnaar had opgepikt die hem later op het
strand van Ostia zou vermoorden. Ook het proces van de dader, Giuseppe Pelosi,
wordt gereconstrueerd. Hoe subtiel en complex tegelijk Kalisky's spel op die drie
niveaus is, kan een citaat verduidelijken.
Franco: En wij, wat moeten wij nu doen?
Massimo: Niets. Alleen maar toekijken hoe de ‘Ragazzi’ zich amuseren.
Giuseppe: Wie ben ik?
Pasolini: Geen gezicht zal er ooit in slagen de historische dimensie van
dit gebeuren volkomen uit te drukken.
Giuseppe: Wie ben jij?
Pasolini: De uwen. Zeg het mij allen na!
Allen: De uwen!
Giuseppe: Ben je er allemaal?
Pasolini: Ja. (Maakt een handbeweging om ze tot nazeggen aan te sporen.)
Allen: Ja!
Giuseppe: Wie ben jij, wiens gezicht mij zo vreemd is?
Pasolini: Een reiziger. Die de wereld doorkruist heeft.
Giuseppe: Een rei...
Pasolini: Een vriend, die graag zou weten wat voor liefde jij hem wil
geven.
Silvana: Maar hij kan toch niet je vriend zijn. Die daar, dat is toch Judas!
Anna: Het is Guiseppe Pelosi.
Franco: Je vrienden zoek je niet zelf uit. Zij zoeken jou uit.
Giuseppe (bijna gelijktijdig): Een vriend die graag...
Pasolini: Vooruit! Doe het! Omarm hem! Dood hem! Omarm hem! dood
hem!
Giuseppe (omarmt en kust Pasolini): Gegroet, Rabbi!
Pasolini: Vriend, waartoe ben je gekomen?
Dit spel op meerdere niveaus en met talloze associaties, dat men pas bij een lectuur
volledig doorzien en verstaan kan, noemt Kalisky een ‘sur-texte’: ‘De sur-texte,
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het schouwspel te overstijgen, de theaterconventies achter zich te laten en te spelen
alsof die niet bestonden. De sur-texte maakt het verder mogelijk het theater te
bevrijden van de psychologie van de tekst ten bate van een psychologie die bij de
twee protagonisten van een voorstelling actief en kritisch werkzaam is: bij de acteurs
en bij de toeschouwers’.
De ‘sur-texte’ moet dus, door een vermenigvuldiging van handelingsniveaus en
associaties, hetzelfde bereiken als het theater van Brecht: het mee-denken van de
toeschouwer, die hier bij het opsporen van de door de tekst opgeroepen associaties
een zelfstandige mede-speler wordt. Deze verfijnde techniek verleent het theater van
Kalisky zijn aantrekkingskracht en densiteit, maar ze houdt ook moeilijkheden en
gevaren in. Een slechte regie maakt van Kalisky's ‘sur-texte’ onvermijdelijk een
onsamenhangend en zenuwslopend lapwerk. Hetzelfde gebeurt als acteurs en
toeschouwers de techniek niet beheersen. Zo weerspiegelt zelfs de sublieme, poëtische
vorm van Kalisky's toneelwerken het credo van deze auteur, hetzelfde als dat van
zijn drie Belgische collega's, die ik in een volgende bijdrage wil introduceren:
existeren betekent zich informeren, nadenken, zich engageren, zich moeite geven en blij zijn dat je deze moeilijke weg kunt gaan.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

60

Het deficit van de onschuld Max Frisch, Blaubart
C. Tindemans
‘Schliesslich besteht ja eine Biographie nicht blosz aus Ehen!’
Blaubart. Zo luidt het aainaampje van Dr. Felix Schaad, internist, 54 jaar oud, hem
gegeven door Rosalinde Zoff, de voorlaatste van zijn zeven vrouwen. Deze Rosalinde,
na de echtscheiding als call-girl bedrijvig, werd gewurgd; Schaad werd van moord
verdacht maar, ofschoon zonder sluitend alibi, vrijgesproken. Terug in het vrije leven,
fungeert hij als hoofdpersoon van Max Frisch' nieuwste roman1 en tracht hij voor
zichzelf allemaal samen te leggen wat er is gebeurd en waarom zo en niet anders.
Wie aan een detectiveverhaal denkt, is eraan voor de moeite. Elke overeenkomst met
een whodunit ontbreekt. Nergens is er enige analyse op basis van puzzle-logica die
de lezer met zachte aandrang bij de ware dader moet brengen. Evenmin wordt er
ernstig gepoogd de echte identiteit van de dader op te sporen of vast te leggen. Als
de roman begint, is alles (de ervaring met zijn echtgenotes, de omstandigheden van
de moord, het procesverloop, de vrijspraak) achter de rug. Schaad moet leren leven
met het resultaat. Al het voorgaande is slechts aanleiding tot de eigenlijke roman;
niet in de ontrafeling en de reconstructie van de voorgeschiedenis bestaat de
romaninteresse. Schaad wordt ertoe gebracht in zichzelf op zoek te gaan naar de
mentale en psychische momenten die er samen voor gezorgd hebben dat gebeuren
kon en moest wat gebeurd is.
Criminologisch gezien is Schaad volkomen onschuldig. Hij kan zich echter niet
vrijmaken van een fundamenteel bewustzijn van schuldigheid die niet tot één enkele
vergissing beperkt is gebleven maar die verankerd ligt in een levenslang gebrekkig
web van persoonlijke relaties. Hij herkauwt niet zomaar wat in het rechtsgeding
allemaal aan de orde is gesteld. Alle oordelen over hem (als man, als echtgenoot, als
vriend, als buur) vormen de grond-

1

Max Frisch, Blaubart. Eine Erzählung, Suhrkamp, Frankfurt, 1982, 172 pp.
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stof die hem, tijdens een interne reconstructie van het procesgebeuren, ertoe in staat
stelt de eigen functie en de bestaanswijze in dit zijn leven te ondervragen.
Herinneringen aan de kruisverhoren van de diverse getuigen doemen protocol-exact
uit zijn geheugen op, samen met geschreven notities die de aanklager achterhaald
heeft en met gedroomde confrontaties met figuren van wie sommigen al lang
overleden zijn. Juridisch mag hij dan niet te vangen zijn, geleidelijk daagt voor de
lezer het immense schuldgevoel van Schaad op. De aard van deze schuld is veeleer
te zoeken in de persoonlijke ontoereikendheid als mens dan in de overtreding van
intermenselijke conventies en normen.
Felix heet deze man, die kennelijk geen moment van blijheid in zijn leven heeft
doorgemaakt; in de familienaam van zijn held geeft Frisch dan meteen ook ironische
commentaar op dit vervlogen bestaan mee. Thans leeft hij in de tijdeloosheid; de
exacte plaats waar hij leeft en het moment waarop worden niet bewust meegedeeld.
De uren verlopen zonder dat hij er zin aan weet te geven; elke pseudo-bedrijvigheid
blijft ontstellend leeg, vergeefs: eenzame potjes biljart, alcoholische buien, altijd
weer boswandelen, een trip naar Japan. Voorarrest als permanentie. Hij is elke routine
die vroeger zijn leven domineerde, kwijt, de patiënten ontlopen hem, hij doet de
praktijk van de hand. Wat hem rest is een terugkeer naar zichzelf in de herinnering,
in het geheugen, wat woorden, wat gebaren. Alle getuigen op het proces hebben
vanuit hun eigen centrum gesproken, hebben koppig maar vooral uit eigen
onvermogen geweigerd hun beeld van deze held te retoucheren. Is het geheugen een
sleutel om eindelijk waarheid te vinden? Als het geheugen van de getuigen grotendeels
vervorming van ervaring inhoudt, zal dan zijn eigen geheugen, als grondstof van het
romanbericht, beter uitpakken?
Frisch manipuleert deze spiegelséance van een tijdgenoot niet om, zoals in zijn
vroegere roman- en dramawerk, zijn obsessie met het probleem van de identiteit te
variëren. Schaad is het er niet om begonnen, de ongeloofwaardigheid van de getuigen
duidelijk te maken. Dit inzicht is hij al voorbij; nu draait alles om de eigen
geloofwaardigheid. Welk soort leven heeft hij geleefd dat het gebeurde kan
verantwoorden? Niet het beeld dat anderen over hem hebben gecomponeerd, staat
bijgevolg centraal, maar het aftasten, doorsnuffelen, aantasten van wat hij over
zichzelf in al deze jaren als bewustzijn heeft opgebouwd. De labiliteit van de
zelfervaring, de stabiliteit van de zelfbegoocheling. Met zuinige zinnetjes, in haast
ambtelijke registratie, in een stijl die de economie van het overbodige haast pedant
demonstreert, wordt het groeiende isolement geschetst van een man die ertoe
gedwongen wordt met een mengeling van afgrijzen en zelf-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

62
onthechting de doolhof van zijn schuldigheid in te zien en te aanvaarden. Een mislukte
zelfdoding (terwijl elders de echte moordenaar bijna terloops wordt gegrepen) laat
deze Felix achter in emotionele armoe.

Variant
Deze monoloogroman (met vele zelfbedachte echte en fictieve dialogen) vormt een
variant op het identiteitsprobleem dat Frischs thematiek nu al decennia beheerst. In
tegenstelling echter tot wat in de analyse van Frischs oeuvre geregeld (en terecht)
aan de orde wordt gesteld, gaat het dit keer niet om het sociologische rollenspel en
de stereotypie die als gevolg daarvan de mens tekent en vertekent. Het probleem
blijft relevant. Het is begonnen om de ‘verkeerde’ beelden die we, thans niet van
anderen, maar van onszelf maken, ongeacht het feit dat de vele getuigen het ouwe
gezelschapsspelletje van zelfprojectie als beeld van de anderen vlijtig continueren.
Frisch suggereert, als thans wat oudere man, de noodzaak het eigen ontdekte ik te
aanvaarden en ermee te leven, ook als dat inadequaat, onherstelbaar flets uitvalt. Hoe
vertrouwd is dit thema, hoe vernieuwend tegelijk?
Zoals in Stiller, in Homo faber, en Mein Name sei Gantenbein staat de
zelfexploratie, de zelfdetectie uiteindelijk op de voorgrond. Maar Frisch schrijft thans
over het existentiële misverstand, over het verschil (zowel de ongelijkheid als het
contrast) tussen het beeld dat iemand van zichzelf meedraagt en dat wat anderen over
hem samenstellen. Mag hij teleurgesteld of verontwaardigd worden over wat anderen
over hem meedelen, het belangrijker proces binnen het juridische gebeuren als
aanleiding vindt plaats in de groeiende veronzekering van zichzelf. Zijn zelfimago
raakt volkomen verbrijzeld. Dit psychische iconoclasme wordt door de romancier
Frisch omgezet in een vormharmonie die ook gebaseerd is op het fragment, het
extract, de splinter. Al deze gruizels tot een bindend portret construeren, is, bij het
veelvoud van ingenieuze signalen die hij over het boek heeft verspreid, uitgesloten.
De opbouw van het verhaal vanuit het gebeuren vertegenwoordigt zelf reeds een
reflectieniveau waarop het centrale thema geproblematiseerd wordt. Schaad roept
concrete getuigenissen terug zoals in zijn geheugen opgeslagen. Hoe correct echter
worden deze, bij alle protocolallure, gereproduceerd? Deze historisch-objectieve
elementen worden echter geleidelijk afgelost en vervangen door imaginaire
getuigenissen, gesprekken met zijn overleden ouders en zijn vermoorde vrouw. Deze
dialooggegevens produceren uiteraard geen antwoord, zelfs
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geen tegen woord. Enkel in het leven zelf is dialoog mogelijk, misschien. Ook deze
gelegenheid wordt hem nu binnen de sociale context ontnomen. Na Montauk, na Der
Mensch erscheint in Holozän gaat ook deze roman over tot de destructie van het
zelfimago als poging tot rechtvaardigheid tegenover de eigen fictiviteit. Aanklagen
kan iemand alleen zichzelf.
Blaubart is geschreven vanuit een ik-raam. Hoofdpersoon en verteller vallen
samen. Ze presenteren zich echter op twee onderscheiden niveaus. Enerzijds is er
een fictief niveau waarin de zelfingebeelde gesprekken voorkomen, soms onderdelen
van het protocolbericht, soms regelrechte behoefteprojecties en niet aan de voorbije
werkelijkheid ontleend. Het narratieve subject Felix Schaad dirigeert zijn eigen
gestalte via de ingedachte beoordelingen van zijn ex-vrouwen en via het door hem
als fundament en bestemming gehanteerde perspectief. Narratieve constructie en
mentale oriëntering gaan hand in hand. Anderzijds is er een gefingeerd niveau, een
fictioneel niveau, dat de omstandigheden omschrijft waarin zich het narratieve subject
op het ogenblik van het schrijven en denken bevindt en die het uitgangspunt voor
het fictieve niveau vormen. Gaat het om persoonlijke ervaring, zelfreflectie? Gaat
het om zelfvoorspiegeling, evasiestrategie? Gaat het om manipulatie van waarheid
als tactische springplank naar de procesondervragingen waaruit dan telkens die
aspecten kunnen worden geëxcerpeerd die aan de latente zelfverontschuldiging van
het subject beantwoorden? De grenzen tussen beide niveaus zijn vloeiend in functie
van de graad waarin de verteller zich identificeert met zijn figuren;
dienovereenkomstig wisselen de ik-vorm en de verschillende hij-vormen van de
vertelling en meteen ook de fictiviteitsgraad van het vertelde.
Poneert het narratieve subject zich als rol? Dat hem een rol toegedicht wordt, is
evident uit de onderling verschillende visies op zijn persoon die uit de getuigenissen
naar voren treden; een boeiende studie op zich zou er al uit bestaan na te gaan welke
rolvarianten bij ieder van zijn ex-vrouwen precies aan- en uitgesproken raakt. Het
ik van het fictionele niveau en het rolconcept van het fictieve niveau lopen van elkaar
weg. Op dubbele wijze. Het narratieve subject speelt de ik-rol, blijft er constant mee
in samenhang (op één opvallende alinea na, waarin hij zichzelf tijdens de uitspraak
van het vonnis beschrijft, 133-134); daaromheen en overheen staat de rol van de
beschuldigde die door het narratieve subject als buiten zichzelf om geobjectiveerd
wordt, zonder dat ik meteen daarin reeds enige distantiëring van zichzelf bespeur.
Verteltechnisch houdt Frisch dit aspect als het ware voor zich uit; in het mentale
bewustzijnsniveau van de ik-verteller treedt deze beschuldigde-rol als een
object-gegeven naar voren. De inter-
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connectie van beide rol-dimensies verschaffen de lezer nochtans een geïntegreerd
gedragsbeeld. Deze driehoeksverhouding in de vertelstrategie maakt, bij alle
ontstellende simpelheid van schriftuur, de compositie toch uitermate complex; voer
voor analisten is hier rijkelijk voorhanden.
Duidelijk wordt wel dat Schaad zijn hele leven lang zichzelf gezocht heeft; het is
wellicht minder een crisis van de identiteit dan zonder meer een verlate poging om
alsnog deze identiteit in zijn greep te krijgen. De proces- en levenspartners gaan
ervan uit dat ze hem kennen. In het hoorbare veld gedragen ze zich, via de door het
narratieve subject meegedeelde procesflarden uiteraard, zelfzeker; zij althans hoeven
zichzelf niet tot bewuste roldragers te promoveren. Hun vergissingen, hun afwijkingen
van Schaads zelftaxatie, hun behoefte hun oordeel te laten overeenstemmen met de
zelfgespeelde rol in het voorproces, blijven in Schaads druppelberichten nagenoeg
volstrekt verborgen. Door woordkeuze, beschrijving van hun optreden,
gedragsconstanten bij hun openbare spelbeurt, de markante weglatingen (aarzelingen
in de spreekstroom tot volledige stilte toe) is de verteller ertoe in staat achter de
façade van zelfcamouflage en gewoontemasker te loeren. Ofschoon het nergens
uitgroeit tot een proces dat hij van de anderen maakt, brengt de gespeelde rol hem
even zo vaak het verschil tussen schijn en zijn bij in het onderscheid tussen ervaring
en verwoording. Maar altijd, nogmaals fundamenteel, vanuit het bewustzijns- en
vertelperspectief van Schaad zelf.
Op deze consequente wijze tekent de archeologie van het ikbewustzijn de twee
kampen ten voeten uit. Aan de ene zijde treffen zich de zelfverzekerden, van de sliert
ex-vrouwen tot het justitiële apparaat en de getuigen met hun individuele intenties.
Zij geloven, maar andermaal telkens vanuit het herinneringsmodel van de vertellende
hoofdpersoon, in het eigen levensverhaal, de interpretatie van de eigen rol of het
beeld dat ze zich van de beschuldigde hebben gevormd. Ze nemen niet waar wat
voor verschil er kan bestaan tussen de werkelijke feiten en hun eigen fictieve
verklaringen; ze houden zichzelf voortdurend een aantal ongereflecteerde oplossingen
en interpretaties voor die de behoefte-fictie streng overeind houden. De stabiliteit
van het zelfbedachte maakt ze geen ogenblik wantrouwig; ze garandeert immers
veiligheid in het eigen imago en levenspatroon.
Aan de overkant staat Schaad. Hij presenteert zichzelf als volkomen vrij van
zelfbegoocheling. Deze zelfbegoocheling slaat echter op een totaal ander facet van
een mogelijke rolfunctie, want uitsluitend op de schuldgraad. Het puzzlespel van de
moordrechercheurs mag dan geen sluitende bewijzen kunnen leveren en hem ‘mangels
Beweis’ (8) vrijspreken, zijn schuldbewustzijn laat hem geen eigen vrijspraak toe:
‘Ich bin nicht un-
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schuldig (...). Nur bin ich nicht der Täter’ (73-74). Bij Schaad, altijd nog binnen en
vanuit de zelfprojectie (de zelffictionalisering?), geen discrepantie tussen fictie en
realiteit. Hij bedriegt zichzelf niet met schijnreflectie, nepverklaring of wishful
thinking. Hij wil niet langer enige rol spelen als bewuste enscenering van zichzelf;
de afstand tussen ‘ik’ en ‘hij’ is afwezig. Het leven heeft voor hem geen zelfprojectie
meer in petto; hij is definitief onderweg om de werkelijkheid van zichzelf te
achterhalen.
En daarom het oproepen van de bewuste ervaring die zijn leven heeft gevuld. Die
ervaring heeft echter haar functie veel minder in de mogelijkheid tot het opnieuw
beleven van het onherroepelijk voorbije, dan dat ze het uitgangspunt vormt voor
inzicht dat mogelijk tot de structurering van het voorbije en daarmee de graad van
schuldbepaling leidt. Invallen over wat verkeerd ging en waarom toch, doen nu niets
terzake. Hoe het had kunnen zijn, is onbelangrijk, al doet het nog steeds pijn. Wat
inderdaad gebeurd is, heeft telkens onuitroeibare mogelijkheden opgeleverd. Die
hebben warrig, onbedoeld, onvermoed, brokstukachtig een stippellijn van gedrag en
instelling getekend die even telkens een bedreigde harmonie onontkoombaar maakte.
Het identiteitsprobleem is in deze roman door Frisch dus heel anders gesteld. In
Stiller en Mein Name sei Gantenbein was het nog zijn intentie met behulp van
imaginaire verhalen meer over een persoon te zeggen dan mogelijk is via de fictie
van een georganiseerd levensverhaal; de ervaringen van een persoon produceren dan
zijn identiteit. Deze identiteit die via naam, beeld en levensverhaal geproduceerd
wordt, kan vervangen worden door een andere, een meer echte identiteit, die van het
individuele ervaringspatroon. In Montauk, in Holozän en thans in Blaubart wordt
precies deze individuele ervaringsbundel grondig uit elkaar genomen. Het
substitutiekarakter gaat aan flarden; de onzekerheid treedt opnieuw in. Wel ligt in
deze Blaubart de klemtoon anders. Alle nadruk valt in achronologische zin op de
gemiste gegevens, de verijdelde zelfaffirmaties, de labiele momenten, de
patroonloosheid van een levensloop, de onbestemdheid van het roltype binnen de
menselijke gedragswijze. Tegelijk klinkt toch ook zoiets als een
moralistisch-optimistische drang mee om deze versplintering van zichzelf, om het
even waar ze toe leiden wil, als natuurlijke noodzaak uit te voeren. Dat soort inzicht
in eigen tekort maakt de intensiteit van de levensdrift uiteindelijk nog de moeite
waard. Het vaststellen van het deficit, de zelfbelijdenis van de permanente
zelfverminking, het rechtlijnige procédé van de zelfvervorming bieden dan geen
negatief saldo. Je kan er wel amper mee verder leven, het biedt geen nieuwe uitzichten
en perspectieven, maar het verschaft je de rust, misschien alleen de berusting dat het
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zo eventueel allemaal gekomen is. Niet omdat het zo hoorde, wel omdat het niet
anders kan bij de menselijke species. Deze streep-onder-de-levensrekening vertoont
veel overeenkomst met Andorra, waarin Andri tenslotte de door anderen opgemaakte
slotsom overnam, en met Biografie, waarin de tevergeefsheid van de replay ook tot
berusting leidde.

Structuur
De identiteitsproblematisering wordt over twee dimensies gespreid: het actuele
zelfbegrip van het narratieve subject en het historische subjectbegrip van de mensen
in zijn leven. Beide dimensies worden nochtans narratief aangedragen door een en
hetzelfde subject. Op het eerste vertelniveau is er geen splitsing van verteller en
hoofdpersoon; op het tweede niveau projecteert dezelfde ik-figuur de dialogen en
gesprekken die in het niet-actuele moment van het vertellen gevoerd en bedacht zijn.
De dubbele dimensiefunctie suggereert dus geen polaire spanning, evenmin
tegengestelde of tegenstrijdige karakterkenmerken binnen het vertellende subject.
Weliswaar staan verteller en hoofdpersoon in verschillende situaties (drie maand na
de vrijspraak, resp. tijdens het procesverloop) maar ze blijven een bewustzijnseenheid
vormen. Deze eenheid wordt geleidelijk aangetast doordat de verteller in toenemende
mate problematiseringen uitstalt van wat de identiteit van zijn intieme ik in zich
heeft. Daardoor ontstaan talloze relativeringen waarvan de belangrijkste zijn het
opgeven van een verwacht rolgedrag en het ontwikkelen van een eigen attitude
tegenover deze verwachtingen.
De context van de actuele vertelsituatie gaat niet in op de ruimte, de tijd en de
personen. Uit de in dagboekachtige flarden voorgelegde houding van het vertellende
subject blijkt enkel dat hij zijn tijdsvulling meedeelt; de behoefte aan enige acribie
van wanneer en waar en wie is overbodig binnen het zelfbelevingsaspect dat zich in
zelfreflectie noteert. De wereld buiten hem is sterk gereduceerd; zijn
bewustzijnsniveau beperkt zich tot de binnenwereld en de ervaring van een
monologisch ik. In deze gedachtennotities domineert een subjectief, (auto-)kritisch
standpunt; dit wordt de lezer echter niet overgemaakt in interpretatieve,
commentaarverstrekkende conclusies. Het vertelniveau van de eerste dimensie heeft
een onthecht-bemiddelende attitude; het binnenverhaal van het bewustzijn heeft
daarentegen geen rechtstreeks mededelende bemiddelingsintentie.
Het vertelniveau van de eerste dimensie is discontinu, wordt constant onder- en
doorbroken met dialoogmomenten van de tweede dimensie. Deze

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

67
flitsen worden uit het geheugen opgeroepen als objectieve fragmenten uit het
procesverloop, naast andere die zelfbedachte dialogen met dode relaties (ofschoon:
‘Auch Töte können sich irren’, 141) of bizarre monomane dromen bevatten. Grafisch
worden ze anders op de bladzijde geschikt, maar niet door een ander lettertype
onderscheiden. Dit kan er m.i. op wijzen dat beide vertelniveaus een zelfde status
verdienen. Het tweede niveau is beslist een insertie-niveau, maar toch geen
structuurdoorbreking, omdat de menselijke verantwoordelijke dezelfde vertelfiguur
is. Waar het eerste niveau de stilistische modaliteit van het subjectieve suggereert,
ligt het tweede niveau in het veld van het subjectief-waarschijnlijke gepresenteerd
als reëelcorrect en dus objectief, tegelijk toch ook als mogelijk door het geheugen
gemanipuleerd of binnen de verbeelding gecreëerd. Wat Schaad (re)construeert vanuit
geheugen of projectie, wordt koel-stenografisch aangeboden als nuchter
protocolextract. De variabiliteit, de tegenstrijdigheid, daardoor de onbetrouwbaarheid
van ieder van deze procesmomenten wordt slechts geleidelijk duidelijker als een na
een deze berichten van elkaar blijken af te wijken en inbeelding, verbeelding en spel
met alternatieven blijken te zijn.
De verdubbeling van deze niveaus (dagboekraam en procesraam) leidt tot een
perspectiefbreuk, omdat de verteller eerst in de eerste persoon en dan in de derde
persoon aanwezig is. Zijn zelfbewustzijn op het eerste niveau is anders dan wat het
tweede niveau over hem meedeelt. Het ik van het eerste niveau staat, ofschoon
functioneel door Frisch opgeroepen als de bemiddelaar van deze geheugenfragmenten,
op afstand van het hij over wie op het tweede niveau wordt gehandeld. De zelfkennis
van het eerste niveau staat haaks op de geprojecteerde objectivering van hem in het
tweede niveau. Op deze subtiele wijze weet Frisch zijn roman een driedubbele
geleding mee te geven. Als existentieel probleem staat de spanning voorop tussen
het begrip door de anderen en het zelfbegrip. Als bewustzijnsprobleem hanteert hij
de spanning tussen de neutrale objectiviteit van het ik die zich als subjectiviteit
maskert, en de ge- en verkleurde subjectiviteit van de anderen die als partijdige
objectiviteit het openbaarheidsaspect van de identiteit bepaalt. Als esthetisch probleem
triomfeert de spanning tussen realiteit en kunstprodukt.
Leven (met anderen) is schuldig zijn, alvast schuldig worden. Door nalatigheid,
door onbegrip, door misverstand, door behoefte, door onvermogen. De zelfprojectie
van het individu manipuleert zonder stratageem het leven van anderen. Frisch
manifesteert groot ongeloof in de mogelijkheid van geslaagd samen-leven. Wat
deterministische atavismen zwerven door de metatekst. Hopeloosheid, vergeefsheid,
fatalisme ook. Een zwart boek
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vol lichtvlekken. Schaad komt wel, radend en gissend, in de buurt van wat er verkeerd
is gegaan. Alleen, waarom nogal wat verkeerd moest gaan, dat hangt zo
onvervreemdbaar met zijn persoon en identiteit samen dat het niet anders had gekund.
Reflectief, in de achteruitkijkspiegel is het onvermijdelijke wel vermijdbaar te maken,
maar in de meandertactiek van de organisatie van het leven zijn deze vele misgrepen
op zich telkens logisch en rationaliseerbaar. Zo peilt deze roman uiteindelijk naar de
diepste diepten van wat het is een mens te zijn, niet in de existentiële of metafysische
vraagstelling (die er beide in verbijzonderd raken) maar in de elementaire, uiteindelijk
apocalyptische vraag, waarom een mens bij alle pogen tot geluk te komen toch enkel
slaagt in het vernietigen van levenszin. Onvolkomenheid als doem. Het leven, de
mens als onoplosbaar cryptogram.
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Oppositiebeweging in Hongarije
P. van den Berg
In de vijfentwintig jaar die volgden op het neerslaan van de Hongaarse revolutie en
vrijheidsstrijd in 1956, heeft Hongarije zich ontwikkeld tot een van de meest stabiele
staten in Oost-Europa. János Kádár, de man die op 4 november 1956 door de
Russische strijdkrachten aan de macht werd gebracht, geniet bij de bevolking een
grote populariteit en men hoopt in binnen- en buitenland dat hij nog geruime tijd zijn
functie als eerste secretaris van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij zal blijven
vervullen. De Hongaren genieten thans een voor Oosteuropese begrippen ongekend
hoge levensstandaard. Niettemin is gedurende de laatste jaren ook in Hongarije in
intellectuele kringen een oppositiebeweging van de grond gekomen. Op deze aspecten
en op de verwerking van de Poolse schok wordt in dit artikel ingegaan.

Economische hervormingen
Bij de Hongaarse politieke leiding rezen vrijwel onmiddellijk na het neerslaan van
de opstand meningsverschillen over het te volgen economisch beleid. Aan de ene
kant stonden de dogmatici die het Sovjetrussische economische model onverkort in
Hongarije wensten door te voeren; tegenover hen bevonden zich de gematigden en
een aantal economische deskundigen die betoogden dat de geloofwaardigheid van
de nieuwe leiding na de gebeurtenissen van 1956 alleen zou kunnen worden gevestigd
door een economisch beleid dat de levensstandaard van de bevolking zou verhogen:
geen eenzijdige nadruk derhalve op de ontwikkeling van de zware industrie, maar
meer aandacht voor de produktie van consumptie-artikelen voor de binnenlandse
markt en van kwaliteitsprodukten voor de export en een snelle ontwikkeling van
nieuwe technologieën.
De inzichten van de economische deskundigen wonnen het van de ideologische
beginselen van de dogmatici toen het Driejarenplan voor de periode 1958-1960 werd
vastgelegd. Wegens het succes van dit Driejarenplan werd de lijn in het daarop
volgende Vijfjarenplan van 1961-1965 doorgetrok-
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ken. De economische wederopleving ging gepaard met een geleidelijke verzachting
van het binnenlandse politieke klimaat; de uitspraak van partijleider Kádár: ‘Wie
niet tegen ons is, voor ons’, was daarvan een duidelijk symptoom. Door zijn gematigd
en verzoeningsgezind optreden bereikte Kádár dat de grote meerderheid van het
Hongaarse volk zich met zijn bewind verzoende. Zijn politieke koers kreeg tijdens
het VIIIe Congres van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij (HSAP) in
november 1962 de algemene goedkeuring van de partij en in het voorjaar van 1963
achtte Kádár het moment gekomen om definitief af te rekenen met de nasleep van
de gebeurtenissen van 1956 door amnestie te verlenen aan 3 tot 4.000 politieke
gevangenen. De economische hervormingen werden in de loop van de jaren zestig
voortgezet. In mei 1966 werd een resolutie van het Centraal Comité van de HSAP
over de hervorming van het economische systeem aangenomen (die op 1 januari
1968 in werking trad). Die hervorming hield o.m. in: een beperkte invoering van het
vrije marktstelsel en een gedeeltelijke decentralisatie van het besluitvormingsproces
over economische aangelegenheden. Door zich in zijn buitenlandse politiek
onvoorwaardelijk achter de Sovjetunie te stellen wist Kádár voor zijn binnenlands
economisch beleid de persoonlijke goedkeuring van Brezjnev te verkrijgen.
De economische hervorming van 1968 bleek gedurende de eerste drie jaren een
buitengewoon groot succes. Na 1970 kwamen echter negatieve bijverschijnselen
steeds duidelijker aan het licht: het feit dat niet iedereen in gelijke mate van de
gestegen welvaart genoot veroorzaakte onder sommige bevolkingsgroepen
ontevredenheid. Toen bovendien de internationale conjunctuur vanaf 1973 terugliep,
zag Kádár zich in 1974 verplicht de greep van de partij op het economisch leven
opnieuw te verstevigen, zonder overigens terug te vallen op stalinistische of
neo-stalinistische praktijken. De oppositie binnen de partij tegen deze politiek, zowel
van de voorstanders van een meer orthodoxe als van de pleitbezorgers van een meer
liberale koers, bracht de positie van Kádár en de zijnen niet wezenlijk in gevaar.
Hoewel de economische problemen in de tweede helft van de jaren zeventig steeds
ernstiger werden, leidden zij niet tot een uitholling van de geloofwaardigheid van
het bewind bij de bevolking noch tot massale uitbarstingen van ontevredenheid zoals
in Polen in 1976 en in 1980/1981. De publieke opinie werd tegen impopulaire
prijsverhogingen en bezuinigingen uitgebreid voorbereid door middel van
psychologische campagnes door partij en regering. Bovendien werd in december
1980 tegen 1 juli 1981 de invoering van de vijfdaagse werkweek aangekondigd.
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Hongarije steekt in economisch opzicht gunstig af bij de andere Oosteuropese staten;
zelfs in Joegoslavië wordt het ‘Hongaarse model’ vaak tot voorbeeld gesteld. De
gebeurtenissen van 1956 hebben de machthebbers in Hongarije tot het inzicht gebracht
dat het niet meer mogelijk is om de bevolking met bruut geweld alleen onder de duim
te houden, terwijl de bevolking heeft geleerd dat de vrijheid aan nauwe grenzen
gebonden is. Men zou kunnen zeggen dat het ‘Hongaarse model’ eigenlijk niets meer
is dan een modus vivendi tussen alle burgers van de Hongaarse Volksdemocratie
(communisten en niet-communisten), die door de omstandigheden gedwongen zijn
met elkaar samen te leven.

Pragmatische oplossingen
De in 1949 officieel afgekondigde dictatuur van het proletariaat in Hongarije was
niet afgedwongen door een beweging van onderaf van de arbeidersklasse, maar van
bovenaf opgelegd door een aantal communistische intellectuelen die hun vorming
grotendeels in het buitenland (vooral in de Sovjetunie) hadden gekregen. De
vakbonden, die officieel de arbeidersklasse heetten te vertegenwoordigen, werd in
theorie een vooraanstaande plaats in de nieuwe staat en maatschappij toegedacht; in
de praktijk echter werden de rechten en bevoegdheden van de vakbonden sterk
gekortwiekt. Het algemene ongenoegen over dit van buitenaf opgelegde stelsel èn
over de economische situatie leidden in oktober 1956 tot een openlijke uitbarsting.
De tijdens de opstand in 1956 spontaan ontstane arbeidersraden streefden echter niet
naar een terugkeer van het kapitalistische stelsel, maar naar meer werkelijke
medezeggenschap van de arbeiders in het bestuur en in de bedrijven. De vakbonden
kregen ook na 1956 weinig speelruimte om de materiële belangen van hun leden te
behartigen en verwierven evenmin medebeslissingsrecht in de bedrijven. Maar de
overheid deed toch haar best om aan de materiële verlangens van de arbeiders zoveel
mogelijk tegemoet te komen en tolereerde acties van individuen of kleine groepjes
in de bedrijven voor betere arbeidsomstandigheden. Van een georganiseerde oppositie
van de arbeidersklasse was na 1957 nauwelijks sprake. Een van de weinige keren
dat de arbeiders via hun vakbonden hun ongenoegen tegenover de autoriteiten uitten,
vond plaats in het begin van de jaren zeventig, toen het bewind-Kádár tijdelijk werd
gedwongen om de hervormingen van 1968 gedeeltelijk op te offeren aan het beginsel
van het egalitarisme. Die betrekkelijk rustige ontwikkeling moet worden
toegeschreven aan de algemene verhoging van de levensstandaard, de betere
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kansen voor arbeiderskinderen in het middelbaar en hoger onderwijs en de betrekkelijk
grote speelruimte die de overheid toestaat aan particuliere activiteiten. De Hongaarse
arbeidersklasse heeft zich sinds 1957 neergelegd bij het gematigd reformistische
bewind, ondanks het feit dat intellectuelen er de belangrijkste plaatsen bezetten. De
egalitaire opvattingen van de neostalinisten, die in de vakbonden nog altijd een
vooraanstaande rol spelen, hebben de Hongaarse arbeiders nog altijd niet kunnen
inspireren tot een langdurig en georganiseerd verzet tegen het huidige bewind, dat
dank zij de betrekkelijk gunstige economische ontwikkeling de wind nog steeds heeft
meegehad. Of de huidige reformistische economische koers onder moeilijker
omstandigheden zal leiden tot een massale reactie onder de Hongaarse arbeiders, zal
de toekomst moeten uitwijzen.

Decentralisatie van de economie
Het stalinistische bewind dat in oktober 1956 door een volksopstand ten val was
gebracht, keerde na de gewelddadige onderdrukking daarvan door de Russische
strijdkrachten niet meer terug. In plaats daarvan kwam het land onder het bewind
van János Kádár, die vooral na 1962 de totstandkoming van een brede, nationale
consensus beoogde. De instelling van het zogenaamde Nieuwe Economische
Mechanisme op 1 januari 1968 vloeide rechtstreeks uit die intentie voort. Ten gevolge
van dit beleid zijn de prijzen voor de consumenten in Hongarije wel sterker gestegen
dan in de overige Oosteuropese staten, maar het hogere prijsniveau stelde de overheid
in staat om de boeren mèèr voor hun produkten te betalen, wat ertoe bijdroeg dat de
winkels in Hongarije over het algemeen goed voorzien zijn van allerlei soorten
levensmiddelen. Het geld om de hogere prijzen te betalen is bij de meeste
consumenten wel aanwezig, omdat veel Hongaren hun inkomsten aanvullen doordat
ze naast hun gewone werk veelal nog een bijbaantje hebben.
Ook op andere manieren probeert de overheid de concurrentiepositie te verbeteren.
Op 1 januari 1981 werden de drie ministeries van zware industrie, van
metaalbewerking plus machinebouw en van lichte industrie samengevoegd tot één
ministerie, wat gepaard ging met een aanzienlijke inkrimping van het bureaucratische
apparaat. Daarnaast werden vele grote bedrijven uit de periode 1949-1956 in een
aantal kleinere opgesplitst en wordt het opzetten van nieuwe particuliere
dienstverlenende bedrijfjes van overheidswege aangemoedigd. De economische
hervormingen in de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie zijn het meest
succesvol gebleken:
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de Hongaarse voedselexport is in de jaren zeventig verviervoudigd en bedraagt thans
een kwart van de totale export. De landbouw is niet alleen een belangrijke bron van
inkomsten, maar ook een garantie voor binnenlandse politieke stabiliteit zo lang hij
de binnenlandse markt van voldoende levensmiddelen kan blijven voorzien.

Hardere houding
In de loop van 1981 hebben de autoriteiten een wat hardere houding tegenover
dissidente intellectuelen aangenomen. In maart 1981 werd een groep van jonge
schrijvers, de zogenaamde Attila Jozsef Kring, wegens oppositionele geluiden op
last van de overheid ontbonden; eind augustus en begin september 1981 verrichtte
de politie bij een aantal dissidenten in Boedapest plotseling huiszoekingen en in het
september-1981-nummer van het partijblad Pártélet waarschuwde Mihály Kornidesz,
hoofd van de afdeling van het Centraal Comité van de Hongaarse Socialistische
Arbeiderspartij (belast met het contact met en toezicht op intellectuelen en
wetenschapsmensen) dissidente intellectuelen openlijk dat de partij niet werkeloos
zou blijven toezien hoe ‘een klein groepje intellectuelen onder invloed van
bourgeois-ideologieën zich tegen de partijlijn bleef verzetten’. De gebeurtenissen in
Polen vanaf de zomer van 1980 vormen ongetwijfeld de achtergrond van deze reacties.
Op het ogenblik heeft het bewind van Kádár weinig te vrezen van de binnenlandse
intellectuele oppositie. De dissidente intellectuelen schijnen namelijk tot op heden
weinig of geen contacten te onderhouden met de arbeiders, terwijl de Roomskatholieke
Kerk in Hongarije tamelijk zwak is, weinig strijdbaar en stevig door de overheid
gecontroleerd wordt. Alleen een drastische verslechtering van de economische
toestand zou hierin verandering kunnen brengen. Daarom zullen Kádár en de zijnen
ook in de komende jaren hoge prioriteit blijven verlenen aan de ontwikkeling van
de economie.
Het flexibele economische beleid heeft ook een positieve invloed uitgeoefend op
het intellectuele klimaat in het land. Hoewel de vrijheid van meningsuiting er niet
wordt erkend, hebben de intellectuelen op vele gebieden - behalve in de filosofie en
de sociologie - toch een vrij grote mate van autonomie. Een oppositiebeweging heeft
het onder dergelijke omstandigheden niet gemakkelijk. Daar komt nog bij dat de
oppositie in Hongarije, in tegenstelling tot die in landen als Polen en Tsjechoslowakije,
niet over een duidelijk politiek programma beschikt.
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Oppositiebewegingen
Het bestaan van een min of meer georganiseerde oppositiebeweging is in Hongarije
een tamelijk recent verschijnsel. De eerste daad waarmee de Hongaarse oppositie
naar buiten trad was de verzending van een brief aan een aantal ondertekenaars van
Charta '77 in Tsjechoslowakije, waarin zij dezen haar steun betuigde; in 1978 werd
er een handtekeningsactie tegen de vervolging van Charta '77-ondertekenaars in
Tsjechoslowakije georganiseerd. De oppositie in Hongarije is niet zozeer politiek
getint dan wel een uiting van individuele intellectuelen die hun onderzoek en andere
werkzaamheden willen verrichten zonder daarbij door de autoriteiten op de vingers
te worden gekeken.
Gedurende de afgelopen jaren hebben de activiteiten van de oppositie, die bestaat
uit een harde kern van ongeveer 150 tot 200 personen die bijna allen in Boedapest
wonen, onder meer de volgende vormen aangenomen: verspreiding van ideeën en
informatie buiten de censuur om, ondersteuning van de armen - een in Hongarije
genegeerde groep, het opzetten van een soort vrije universiteit naar het voorbeeld
van de ‘vliegende universiteit’ in Polen en ondersteuning van personen die om
politieke redenen ontslagen zijn of het slachtoffer van vervolging zijn geworden. De
oppositie is vooralsnog vooral geconcentreerd in culturele kringen en moet uiterst
behoedzaam opereren, aangezien vrijwel alle sociale groepen onder het bewind-Kádár
wel bepaalde sociaal-economische en/of politieke verworvenheden te verliezen
hebben. Niettemin is er wel degelijk sprake van een geleidelijke groei van de
oppositiebeweging, zowel wat het aantal als de invloed betreft. De autoriteiten lijken
met de activiteiten van de oppositie niet goed raad te weten. Aan de ene kant worden
de oppositionele activiteiten in het openbaar door vooraanstaande partijleden in
scherpe bewoordingen veroordeeld, aan de andere kant schrikken de autoriteiten
blijkbaar terug voor rigoureuze maatregelen tegen opposanten zoals dat bijvoorbeeld
in Tsjechoslowakije wel gebeurt. Dat neemt overigens niet weg dat de overheid wel
degelijk tegen de oppositie optreedt; dat kan variëren van ontslag of het weigeren
van reisdocumenten voor het buitenland of het onthouden van academische titels aan
leden van de oppositie tot ondervragingen door functionarissen van politie of justitie
of beperkingen van de bewegingsvrijheid. Toch is de onderdrukking van de
intellectuele oppositie, vergeleken met die in andere Oosteuropese staten, betrekkelijk
mild te noemen en het ziet er momenteel niet naar uit dat die houding zich binnenkort
drastisch zal wijzigen.
Men kan in de Hongaarse oppositionele beweging globaal twee stromin-
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gen onderscheiden: de groep die zich achter de ideeën van de socioloog András
Hegedüs heeft geschaard en waarin wordt gepleit voor een verdere democratisering
van het maatschappelijk leven - overigens zonder invoering van een
meerpartijensysteem - en de groep van Bence-Kis die zich vooral laat inspireren door
de rol die het KOR in Polen heeft gespeeld. Het is overigens nog uiterst twijfelachtig
of de intellectuele oppositiebeweging in Hongarije fundamentele veranderingen kan
afdwingen, zolang de belangrijkste motor van een dergelijk proces, namelijk de
arbeidersklasse, aan de kant blijft staan.

Verwerking van de Poolse schok
De Hongaarse experimenten, het bevorderen van een reeks particuliere initiatieven
binnen een centraal geleide economie, hebben onlangs een reeks schokken
ondervonden door de militaire coup in Polen en de verscherping van de
Oost-West-controverse. President Reagans sancties tegen de Sovjet-Unie en
Andropows bezoek aan Boedapest deden de rest. Prominente communistische
journalisten en economen nemen onder vier ogen afstand van de partijlijn en tonen
zich uiterst bezorgd over de gevolgen van de Poolse crisis voor Hongarije op lange
termijn. Men vindt die gevoelens samengevat in de titel van een succesrijk politiek
cabaret in Boedapest: ‘Hoever kan je gaan?’. Daaruit blijkt dat men, op het toneel
althans, vrij ver kan gaan. Vóór de militaire staatsgreep in Polen was er een sketch
waarin generaal Jaruzelski en Lech Walesa samen dansen en de generaal zingt: ‘Lech,
uiteindelijk zal ik je hart winnen...’. Het programma werd na de coup van de Poolse
militairen gewijzigd, maar de grappen over stakingen die wél en die niet welkom
zijn, over de niet-hard-werkende Polen, en over de eigen Hongaarse dilemma's,
gingen door; en Kádár cs. die zo'n avond bijwoonden, genoten er kennelijk van. Het
officiële orgaan van de Hongaarse CP Népszabadság prees onlangs de gedurfde
grollen als bewijs van ‘de evenwichtige en stabiele stemming’ in den lande. Maar...
de toespelingen op Polen weerspiegelen een diepergaande bezorgdheid. Van oudsher
zijn Hongaren en Polen vrienden: bijna 100.000 Polen vonden in Hongarije een
toevluchtsoord, toen Hitler en Stalin in 1939 Polen onder elkaar verdeelden. Thans
echter leggen de Hongaren een opmerkelijk mengsel van onverschilligheid en
ressentiment aan de dag wanneer de Poolse kwestie ter sprake komt. Er zou volgens
een niet gepubliceerd opinieonderzoek een verrassend grote mate van goedkeuring
voor de militaire coup bestaan, en dat kreeg men in Boedapest bevestigd in vele
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gesprekken met ingenieurs, witteboordwerkers, winkeliers, chauffeurs en artiesten.
Zij stelden dat chaos in Polen een bedreiging van het Sovjetimperium inhoudt en dat
Moskou zijn controle op Polen nimmer zal opgeven: zonder militair ingrijpen in
Polen zou ook de rest van Oost-Europa, Hongarije voorop, bedreigd zijn. Dat betekent
niet dat men pro-communistisch of zelfs pro-Russisch zou geworden zijn, maar het
is een reflex van realpolitiek, het besef van de grenzen van het mogelijke in een
communistische wereld. Men beseft dat de eisen van Solidariteit te ver gingen, omdat
de Hongaren daarmee zelf al hun ervaring hadden opgedaan; ook de Tsjechen en
Slowaken waren destijds te ver gegaan; het wonder was alleen, dat die experimenten
zo lang hadden kunnen voortduren voordat er werd ingegrepen. Een Hongaarse
ingenieur vertelde: wat hem betreft is het belangrijk dat hij en zijn familie nu éénmaal
per jaar een bezoek aan het Westen kunnen brengen, en niet meer slechts eenmaal
om de drie jaar. Tenslotte gaat het regime dan toch aandacht besteden aan talent en
goed werk, in plaats van institutionele leeglopers en demagogen te begunstigen! Die
opvatting wordt hartstochtelijk verworpen door dissidente jonge intellectuelen en
schrijvers, die SZETA - een organisatie die de armen helpt - hebben opgericht, en
die ook hun solidariteit met Charta '77 in Tsjechoslowakije hebben betuigd. Zij
verachten - toegegeven, met succes - de tactiek van Kádárs regime, dat conformisme
begunstigt en de geesten rijp maakt voor carrière-lopers onder de jongeren. Een soort
opstand van ontevreden nationalistische schrijvers op een recent gehouden
schrijverscongres verzandde volkomen, omdat de actie geheel overschaduwd werd
door de Poolse coup van 13 december 1981. Men was verontrust over kwesties als
de stagnatie van de bevolkingsgroei - in 1995 zou het aantal Hongaren met 400.000
zijn gedaald - en de epidemie van het alcoholisme (het verbruik van alcohol brengt
Hongarije op de derde plaats in de wereld). Een ander brandend probleem is het lot
van de miljoenen Hongaren die leven in Roemenië, Tsjechoslowakije en andere
buurlanden. Intussen hebben de Hongaren pijnlijke lessen geleerd uit de economische
crisis in het algemeen en de vermindering van toevoer van Russische olie en andere
grondstoffen in het bijzonder. Thans is iedereen, van de top tot de eenvoudige
consument, gaan begrijpen wat de feiten des levens zijn: namelijk, dat we uiteindelijk
alleen op onszelf kunnen bouwen, aldus een prominente Hongaarse econoom. Er
zijn al tekenen die erop wijzen dat het land op weg is naar economische
onafhankelijkheid.
Hoewel de economische groei in de jaren 1979-1981 slechts 2% per jaar heeft
bedragen, is in die tijd de export naar landen met convertibele valuta's met liefst 20%
gestegen. In alle sectoren zijn de winsten toegenomen,
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behalve in de metallurgie en de chemie. Het aandeel van olieprodukten in het
energieverbruik, in 1978 nog 40%, bedroeg in 1981 nog maar 33%, wat het land 2
miljoen ton vloeibare brandstof scheelde. Plaatsvervangend premier Jozsef Marjai,
mogelijk het kabinetslid dat het meest rechtuit spreekt, concludeert: ‘Achter ons
liggen de tijden van sermoenen en pogingen om onszelf te overtuigen. Het ware een
grote luxe een situatie waarin wij onszelf, onze versleten denkwijze en reflexen
handhaven, te bestendigen, want die vormen de voornaamste hinderpaal op de weg
naar de realisatie van onze eigen beslissingen’. Hij voegde eraan toe dat vele
staatsbedrijven hun produktie met 20 tot 30% konden opvoeren, door meer
technologische discipline, modernisering van management en stimulering van
persoonlijke creativiteit.
De recente Russische lofuitingen voor de ‘flexibele’, ‘dynamische’ en ‘creatieve’
Hongaarse economische politiek, welke ‘permanent wordt gecontroleerd, en zo nodig
rechtgezet door partij en regering’, worden door de Hongaarse beleidsmakers als
uiterst positief ervaren. In die zin kan het Hongaarse experiment doorgaan, mits de
economie het goed blijft doen en politieke risico's binnen de perken worden
gehouden1.

Hongarije en Polen
Na zijn bezoek aan Moskou, Oost-Berlijn en Praag bezocht generaal Jaruzelski ook
Boedapest, waar hij, gezien de overige protocollaire verplichtingen, maar weinig tijd
had om met János Kádár te praten. Zat daarachter misschien toch de bedoeling,
indirect een voorkeur voor de oplossing van Kádár, tegen die van Husak, tot uiting
te brengen? Jaruzelski had het bezoek aan Boedapest willen gebruiken om - zoals
vice-premier Rakowski dat wil - de centralistische groep in het Centraal Comité van
de Poolse communistische partij een steviger rugdekking te geven. De ‘Hongaarse
weg’ heeft vele aanhangers in Polen: vele Polen hebben tijdens vakantiebezoeken
aan Hongarije ervaring opgedaan met de praktische kanten van de Hongaarse
hervormingen. Die reisjes zijn nu intussen verboden. Maar Hongarije is voor Polen
een land van kleine hoop gebleven. Jaruzelski en Rakowski, die terstond na de
militaire putsch van 13 december 1981 een

1

De recente prijsverhogingen, hoe drastisch ook, lijken op het eerste gezicht niet zo erg
alarmerend. Het gaat hier meer om een aanpassing van de prijzen aan de wereldmarkt.
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Hongaarse delegatie onder leiding van politbureauman György Aczél voor geheime
besprekingen hadden uitgenodigd, wilden van die zijde kennelijk raadgevingen
krijgen over de wijze waarop men kan hervormen zonder Moskou in de wielen te
rijden. Maar de Polen kregen duidelijk te verstaan, dat Hongarije pas met zijn
experimenten had kunnen beginnen nadat er een politieke en economische stabiliteit
was ontstaan, en toen zagen ook Jaruzelski en Rakowski de fundamentele verschillen
met de Hongaarse situatie. Niettemin blijft de relatie met de niet-slavische broedernatie
belangrijk. Minder succes hadden de Poolse inspanningen om Hongaarse economische
hulp te krijgen. Wel is onlangs met moeite een handelsprotocol getekend voor 1982,
maar op de meest dringende Poolse behoeften - zoals aluminiumleveranties en
investeringshulp of het opnemen van overtollige Poolse arbeidskrachten - konden
de Hongaren niet ingaan. Jaruzelski bevond zich in Boedapest in dezelfde zwakke
positie als daarvoor in de andere hoofdsteden van het Oostblok. Daarbij komt dat hij
in eigen huis met verontruste mensen te maken heeft die zo spoedig mogelijk van
de militaire dictatuur af willen. Zo moest de onlangs Warschau bezoekende Bulgaarse
minister van buitenlandse zaken, Mladenoff, die onlangs in Warschau op bezoek
was, tot zijn verbazing constateren dat de zaken voor het Poolse militaire regime
gecompliceerder worden en dat aan een herstel van de partij-heerschappij niet valt
te denken.
Het onderhouden van betrekkingen met de partijen en regeringen in de andere
broederlanden moet het Poolse regime dienen tot versterking van zijn legitimiteit.
Maar opvallend blijft het beklemmende gebrek aan een conceptie in Polen zelf, wat
leidt tot een schijnactiviteit zonder substantie. Propagandisten van het
regime-Jaruzelski verspreiden nóg meer eigen lof dan onder Gierek het geval was.
Het meest opvallend uit zich de huidige onbeweeglijkheid in de passiviteit tegenover
de voorstellen van de kerk. Het verzoeningsprogramma van de sociaalpolitieke raad
onder aartsbisschop Glemp schijnt generaals en partijfunctionarissen tot
sprakeloosheid te hebben gebracht. De voorstellen van die raad zijn al op 8 april aan
de regering overhandigd, maar Jaruzelski noch Rakowski hebben ook maar de minste
positieve of negatieve reactie laten merken. Ook de anders zeer drukke
regeringswoordvoerders Urban en Gornicky onthielden zich tot nu toe van enige
uitspraak op dat punt. Het Poolse publiek heeft van die voorstellen slechts kennis
kunnen nemen via de geestelijken, die een aantal zondagen de thesen uit de voorstellen
tot hoofdthema van hun preken hebben gemaakt, en uit de uitzendingen van Radio
Free Europe en Radio Vaticaan.
De strategie van het zwijgen duidt erop dat Jaruzelski's regime zich niet
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aan een opening naar de natie toe durft overgeven. Dat zal ook wel te maken hebben
met de interne tegenstellingen en twisten, binnen de Militaire Raad (WRON), binnen
het kabinet, binnen het Centraal Comité van de Partij en binnen het Politbureau. En
de competentiestrijd tussen de verschillende machtscentra wordt nog gecompliceerder
door de voortdurende interventie van de politieke commissarissen in het leger.
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Forum
Christelijke theologie na Auschwitz
Zelden heeft in Nederland een boek over theologie zoveel publiciteit gekregen als
Christelijke theologie na Auschwitz1. Dag- en weekbladen, radio en televisie hebben
van het verschijnen ervan melding gemaakt. Deze aandacht heeft theologisch en
kerkelijk Nederland opgeschrikt: onrust én ergernis vanwege het feit dat Jansen het
bewijs wil leveren dat er een samenhang bestaat tussen het theologisch en kerkelijk
anti-judaïsme van het christendom en het racistisch en politiek antisemitisme van
het ‘Derde Rijk’. De onrust en de ergernis zitten diep, omdat Jansen ons geen
detailstudie heeft gepresenteerd over hetzij een periode hetzij een aspect van de
geschiedenis van jodendom en christendom, maar ons confronteert met de gehele
kerkgeschiedenis. Wie getroost of gesust zou willen worden door de ‘betere’ tijden
van de kerk, vindt bij Jansen weinig of geen aanknopingspunten. De hele
kerkgeschiedenis voor zover deze gerelateerd is aan het jodendom moet volgens hem
beschouwd worden als de voorgeschiedenis van de ‘Endlösung des Judentums’.
De overstelpende hoeveelheid feiten die Jansen ons voorhoudt, zijn beschamend.
Wat in de loop van de kerkgeschiedenis de joden in Christus' naam is aangedaan zou
voor een christen onvoorstelbaar moeten zijn. Onrecht, verdachtmaking, verguizing
en ontkenning, het zijn even zovele typeringen van de chronique scandaleuse die je
uit negentien eeuwen christendom kunt samenstellen. Wie met dit feitenmateriaal
wordt geconfronteerd, zal zich realiseren hoeveel school en kerk in het (ook recente)
verleden hebben verzwegen. Daarom is het goed en noodzakelijk dat het boek van
Jansen alle aandacht krijgt.
Aandacht heeft Christelijke theologie na Auschwitz ook gekregen in joodse kringen.
Niet dat zoveel joden geïnformeerd moesten worden over beleid en praxis van de
kerken ten aanzien van hun volk. De kerkgeschiedenis hebben de joden - met name
in Europa - aan den lijve ondervonden. Belangrijk voor hen is het dat er binnen het
christendom een historisch bewustzijn groeit om hieruit een proces te ontwikkelen
voor het vaststellen van de schuld van de grootste massamoord van de geschiedenis,
om vervolgens een programma te ontwikkelen voor een nieuwe theologie’2. Voor
een werkelijke

1
2

Dr. H. Jansen. Christelijke theologie na Auschwitz, deel I: Theologische en kerkelijke wortels
van het antisemitisme, Uitg. Boekencentrum B.V., 's Gravenhage, 1981, 619 pp., f 85.
M. Goudeket, Christelijke theologie na Auschwitz. Een joodse reactie, in Ter Herkenning,
10 (1982) 44.
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coëxistentie en dialoog van joden en christenen is een dergelijk programma van
essentiële betekenis.
Het bovengenoemde is meer dan voldoende reden om het belang van hef boek
van Hans Jansen te onderstrepen. Dit mag echter niet leiden tot een kritiekloze
propaganda. Zonder ook maar iets te willen afdoen aan de schuld die de kerk met
haar wandaden tegenover de joden op zich heeft geladen meen ik dat een kritische
bespreking van Christelijke theologie na Auschwitz mogelijk moet zijn. Zo'n
bespreking is zelfs noodzakelijk, wil een vernieuwing in de christelijke theologie en
een gelijkwaardige dialoog tussen joden en christenen kans van slagen hebben. Een
zakelijk oordeel over dit boek in zijn geheel is echter niet te geven. De reden hiervan
is precies het feit dat Jansen ons confronteert met een hele kerkgeschiedenis in al
zijn facetten. Wie zal zich in staat achten de overstelpende hoeveelheid materiaal
vakkundig te beoordelen? Er is daarom geen andere mogelijkheid dan onderdelen
van dit boek te toetsen op hun inhoudelijke betrouwbaarheid en historische
objectiviteit. Door verschillenden is een dergelijke deel-kritiek ondernomen. Op
enkele besprekingen moge hier ter illustratie worden gewezen. Ze betreffen
belangrijke momenten in de kerkgeschiedenis en de wijze waarop deze door Jansen
worden gepresenteerd.
Wat betreft de geschiedenis van de oude kerk maakt R. Zuurmond ernstige
bezwaren tegen de door Jansen gebruikte bronnen: ‘Een boek dat over de wortels
van het antisemitisme gaat behoort toch die wortels zelf te onderzoeken en te noemen.
Niets daarvan bij Jansen. Alinea na alinea worden theologen sprekend ingevoerd via
anderen of - in tientallen gevallen - zelfs zonder enige vermelding van de plaats van
herkomst. De keren dat ik ze kon terugvinden waren de citaten vaak uit hun verband
gelicht en tendentieus weergegeven’3.
Tot dezelfde conclusie komt P. Fransen wat betreft Thomas van Aquino. Hij stelt
vast dat voor de behandeling van deze sleutelfiguur van de katholieke theologie geen
research is ondernomen en dat Jansen niet meer dan een journalistieke presentatie
geeft. Daarbij wordt slecht geciteerd en onvoldoende bronvermelding gegeven.
Fransen twijfelt dan ook ondanks de bewogenheid van de schrijver aan de
deugdelijkheid van diens bewijsvoering4.
Over de wijze waarop Jansen de houding van Luther beschrijft zegt A. Spijkerboer
het volgende: ‘Jansen beperkt zich tot het geven van citaten, waaruit blijkt hoe
verschrikkelijk Luther tegen de joden te keer is gegaan. Hij laat telkens zien hoe de
nazi's, en dan in het bijzonder natuurlijk Julius Streicher, citaten van de oude Luther
gebruikt hebben. Jansen stelt niet de vraag of dit gebruik geen misbruik is. Maar dat
is het wel: de nazi's hebben Luther gebruikt voor een zaak die de zijne niet was, en
die de zijne ook nooit zou hebben kunnen zijn’5.
Bij deze kritische geluiden voeg ik van mijn kant enkele opmerkingen die Jansens
presentatie van de zestiende eeuwse Contrareformatie betreffen. Geen theoloog zal
de invloed ontkennen die de Contrareformatie, gekristalliseerd in het Concilie van
Trente, heeft gehad op de vier daarop volgende eeuwen katholieke kerkgeschiedenis
en theologie. Dat de Contrareformatie voor de joods-christelijke betrekkingen van
3
4
5

Anti-semitisme in het ‘Nieuwe Testament’, in Ter Herkenning, 10 (1982) 58.
De Nieuwe Boodschap, mei 1982, pp. 159-160.
Een verpletterende boetepreek, in Ter Herkenning 10 (1982) 49.
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de laatste vier eeuwen eveneens van wezenlijke betekenis is geweest, blijkt reeds uit
het feit dat een kerk, die zich
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op het Tweede Vaticaans Concilie met moeite ontworstelde aan een tridentijnse
theologie, tegelijkertijd en dan pas een wezenlijke ommekeer in haar verhouding tot
het Jodendom formuleerde. Er is daarom alle reden om wat betreft de houding van
de Romana ten aanzien van de joden bijzondere aandacht aan de Contrareformatie
te besteden. Dit is in het boek van Jansen echter geenszins het geval. Wat betreft de
pausen van de 16e eeuw is hij buitengewoon spaarzaam met zijn informatie. Zo wordt
in enkele regels (p. 116) meer suggestief dan gedocumenteerd geschetst op welke
wijzen de pausen tegen de hebreeuwse literatuur zijn opgetreden. Verbranden,
verbieden en censureren van het joodse traditiegoed zijn echter zaken die met
verwijzing naar standaardwerken in dezen dienen te worden gepresenteerd. Bovendien
- en dat lijkt mij nog wezenlijker - dient men in een boek dat handelt over de wortels
van het antisemitisme zich te bekommeren om de reden die ten grondslag ligt aan
een bepaald optreden tegen de joden. Wat betreft het optreden tegen de hebreeuwse
literatuur door de pausen van de Contrareformatie is het niet moeilijk de reden
hiervoor aan te geven. Tot aan de Contrareformatie werden de joden in de kerkelijke
Staat getolereerd, welke tolerantie door de pausen werd geëist met verwijzing naar
de christelijke deugden van zachtmoedigheid en welwillendheid. Met de
Contrareformatie breekt er echter een tijd aan van actieve bekeringspolitiek. Niet
alleen het dulden van de joden maar alle pauselijke maatregelen die met betrekking
tot hen worden genomen, hebben van nu af aan de bedoeling de joden tot het
christelijk geloof te brengen. Deze doelstelling wordt dan ook met zoveel woorden
door de Romeinse Inquisitie en door paus Julius III geformuleerd bij hun acties tegen
de hebreeuwse literatuur6.
Het vragen naar het waarom kan achterwege blijven bij een chronique scandaleuse,
niet echter bij geschiedschrijving wanneer deze tenminste beoogt latere generaties
van het verleden te laten leren. De wandaden van de Contrareformatie zullen in de
kerk van vandaag niet zo gauw meer worden herhaald. Wel is het echter de vraag of
met het verlaten van de tridentijnse theologie de kerk ook haar bekeringsdrift heeft
laten varen7. Om deze kwestie gaat het, want dit is de angst ook van joden vandaag
wanneer zij met christenen in gesprek gaan. Onvoldoende karakterisering van de
Contrareformatie door Jansen heeft deze periode doen opgaan in het algemene tumult
van het anti-judaïsme, zodat wij daaruit niets specifieks kunnen leren. Een
genuanceerde presentatie van de Contrareformatie had ons kunnen wijzen op een
belangrijk obstakel voor het joods-christelijke gesprek nl. de bekering, die vier eeuwen
lang door de pausen is beoogd. Het niet formuleren van specifieke doelstellingen
moet ons bovendien behoedzaam maken wat betreft de door Jansen gelegde of
gesuggereerde verbanden in de geschiedenis. Overeenkomst van feiten, zoals b.v.
een boekverbranding, is onvoldoende om causale verbanden te leggen. De ‘Endlösung
des Judentums’ is in nazi-Duitsland zeker niet ondanks negentien eeuwen christendom
uitgedacht. Maar de vraag in welke mate en op welke wijze het christendom ertoe
heeft bijgedragen,
6
7

Een uitvoerige bespreking zal binnenkort verschijnen in Nederlands Theologisch Tijdschrift.
Daarin verwijs ik naar bronnen en literatuur.
Deze kwestie is een belangrijk discussiepunt geweest bij het tot stand komen van de
Concilie-verklaring ‘Nostra Aetate’. Zie A.C. Ramselaar, Tweede Vaticaans concilie en de
joden, in Wending 21 (1966) 565-577.
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kan niet worden beantwoord zonder expliciet aandacht te besteden aan de
doelstellingen die aan vergelijkbare uitspraken en feiten ten grondslag liggen. Hopelijk
zal het boek van Jansen een aanleiding zijn om met name de kerken te bevragen op
de doelstellingen die aan hun houding tegenover het Jodendom ten grondslag liggen.
P.W. van Boxel

Leo Geerts:
Individu en collectiviteit
De Oostenrijkse auteur Gustav Meyrink, die een tijd lang bankier geweest is in Praag,
publiceerde in 1915 Der Golem, een fantastische roman en een detectiveverhaal
tegelijkertijd. Bij het begin en het slot van zijn boek laat hij uitschijnen dat droom
en werkelijkheid in elkaar overgaan. Op de eerste bladzijde treft men al de volgende
zin aan: ‘Ich schlafe nicht und wache nicht, und im Halbtraum mischt sich in meiner
Seele Erlebtes mit Gelesenem und Gehörtem...’.
In zijn onlangs verschenen roman Pagadders1 citeert Leo Geerts bij vijf
hoofdstukken een motto ontleend aan De golem en het is de ook titel van zijn
voorlaatste hoofdstuk. Zoals Meyrink heeft hij belevenissen (vaak van
autobiografische aard), eigen lectuur en beweringen van anderen in elkaar geweven
tot een roman waarin de verbeelding aan de macht is, hoewel de realiteit altijd
herkenbaar blijft.
Bij de titel van het boek geeft de auteur vooraf zelf de volgende toelichting:
‘Sinjoren zijn geboren en getogen Antwerpenaars. Pagadders zijn afstammelingen
van ingeweken Antwerpenaars. Sinjoor komt van het Spaanse “señor”, pagadder van
de “pajador”, de betaalmeester, die doorgaans een schimmige aan-of-afwezige was,
een inwijkeling, die bovendien met het vieze geld te maken had’. Volgens Nijhoffs
Zuidnederlands Woordenboek betekent pagadder in min of meer pejoratieve zin:
ondeugende kerel. ‘Der Pagat’ is ook de naam van een Tarotkaart waarvan de
afbeelding in Meyrinks boek 's nachts een menselijke gestalte krijgt. Misschien is
het een gelukkig toeval dat de betekenis van de titel van Geerts' roman alleen maar
kan verruimen, want zijn ‘Pagadders’ vertonen kenmerken van de drie hier genoemde
betekenissen.
Wat ‘Erlebtes’ is in de roman, wordt voor de lezer vlug duidelijk: het verhaal start
in de garage van het Provinciaal Instituut PIVA te Antwerpen, waar Geerts Engels
geeft in de afdeling communicatiewetenschappen, op p. 23 getransformeerd tot de
Afdeling der Mededeelzaamheid. Een aantal personages zijn door hun doorzichtige
naamgeving onmiddellijk bekend voor wie maar een beetje vertrouwd is met het
wereldje van de Antwerpse artiesten, politici, schrijvers en ‘activisten’. Uit zijn in
1975 op computerafvalpapier gepubliceerde debuutroman, Loeders,2 heeft Geerts de
personages van Ikke, de gekke schoolmeester, zijn vrouw Serena en hun dochters
Eneke en Tweeke overgeheveld naar Pagadders, terwijl de gebeurtenissen in het
zesde hoofdstuk onder de titel ‘Bezet gebied’ door de auteur in 1979 uitvoerig
1
2

Leo Geerts, Pagadders, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982, 243 pp., BF. 555.
Loeders, een verhaal verteld door L. Geerts, Soethoudt, Antwerpen, 1975.
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behandeld zijn in het lijvige, in samenwerking met de arbeiders tot stand gekomen
dossier van de bezetting van de olieraffinaderij RBP3.
Waarom de Engelse dubbeldekker, die

3

Leo Geerts, De bezetting van R.B.P., Kritak, Leuven, 1979.
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ook op het kaft staat, met zijn 22 zitplaatsen beneden, zijn tot slaapruimte
omgebouwde bovendek en - als ik goed geteld heb - 16 passagiers uitgerekend naar
Praag moet, heeft ongetwijfeld met het ‘Gelesenem’ van doen. Praag is de stad van
Der Golem, van Kafka en Josef K. (de jongen uit Ikke's school die over hypnotische
gaven beschikt, heet niet zonder reden Jozef en de kort van gestalte, oud-jonge auteur
van geëngageerde zowel als surrealistische poëzie die eveneens de reis zal meemaken,
heet Toteur K.), en van de geëmigreerde Tsjechische schrijver Milan Kundera, aan
wiens Het boek van de lach en de vergetelheid Geerts een paar motto's ontleent.
Praag is ook ‘de ruime symboliek die het woord in zich draagt: niet alleen de
herinneringen van degenen die er wonen of er ooit geweest zijn, maar ook de
romantiek van de Praagse lente van 1968’. En dit is een citaat van Geerts zelf uit zijn
bespreking van Praag schrijven van Daniël Robberechts uit 19754.
Ook zijn enorme belezenheid heeft de auteur, nu al bijna 20 jaar literatuurcriticus
van De Nieuwe, en zijn kennis van wat gezegd en gefluisterd wordt achter de literaire
en politieke coulissen van dit land, dat geen politiestaat genoemd kan worden als
Tsjechoslowakije b.v., maar dat wel al aardig wat kenmerken vertoont van een
politionele samenleving, in dit boek verwerkt op een fantasierijke, soms groteske
maar in essentie niet vrijblijvende wijze.
Pagadders is immers een geëngageerde roman, waarin de auteur zijn visie geeft
op individu en collectiviteit. Alleen van een knettergekke schoolmeester als Ikke kan
de idee afkomstig zijn om mensen van zo verschillende pluimage samen te brengen
in een bus, ‘een collectief vervoermiddel dat technische volmaaktheid paart aan
sociale samenhorigheid’ (p. 137) en ze te confronteren met het eigen staatssysteem
en dat van een Oosteuropees land. Het personage Markus, ontwerper van een technisch
perfecte dormobiel, legt de auteur de volgende woorden in de mond: ‘Het christendom
is na tweeduizend jaar kapot gegaan. Het marxisme hield het nauwelijks honderdvijftig
jaar vol. Maar mijn systeem is ijzersterk. Mijn systeem gaat niet kapot’ (p. 27).
Anarchistische uitspraken treffen we op andere plaatsen in het boek aan: ‘chaos en
vrede aan alle mensen van goede wil dank zij de dubbeldekker’ (p. 75) en in de
discussie tussen Ikke en de Satraap van Pagad, beiden opgesloten in de lift van het
schoolgebouw op de dag van de afsluiting van het schooljaar (p. 105-112). En het
gevolg van de verzieking van het systeem en de uitholling van de ethiek - gezegden
afkomstig van de filosofieprofessor Gin Zever - zal volgens de graatmagere,
kromgegroeide priester Floris Christus de opkomst zijn van een nieuwe Führer, een
superpolitiecommissaris (p. 64).
De marxistische filosofieprofessor Gin Zever is ook de man die kritiek uit op de
verdeling van de bovenverdieping van de dubbeldekker in aparte (slaap)hokjes:
‘Zeker weer een idee van Ikke: iedere enkeling in zijn eigen hoekje. Een bus is een
collectiviteit, geen versnipperd individualisme’. Ikke dient hem als volgt van repliek:
‘De collectiviteit heerst, zoals in het menselijk lichaam, in de buik van de bus, maar
in haar hoofd dient alles ordelijk en rationeel, om niet te zeggen politioneel
gerangschikt te zijn’ (p. 148).
Deze uitspraak nu is typerend voor Ikke in zijn poging om tegenstellingen in
Hegeliaanse zin aufzuheben: individualisme en collectivisme, dood en leven,
christendom en marxisme, Oost en West, fantasie en rationaliteit.
Het dualisme, in zijn vorige boek Loeders geactualiseerd in de personages die
4

Leo Geerts, Leren leven met Robberechts, in Streven, oktober 1975, p. 47.
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zich onder invloed van de kerncentrale in Doel splitsen in hun persona en hun
schaduw, komt in Pagadders op verschillende niveaus terug: in de relatie van Ikke
tot zijn vrouw Serena (cfr. haar woedende opmerking: ‘Jij hebt nooit ergens een
verklaring voor. Jij stuk onklaarheid!’, p. 137), in de relatie van Ikke tot het schrijven
(cfr. zijn antwoord op Serena's vraag: ‘Schrijf je een boek? - ‘Nee’, zei Ikke nijdig,
‘ik schrijf geen boek, dat doet Toteur K. wel voor mij’, p. 136) en het dualisme blijkt
ook in het algemeen in de beschouwingen over rationaliteit, vrijheid, klassenstrijd,
sociaal onrecht, kunst, individu en collectiviteit, die culmineren in de lange
verzuchting van de blinde Tsjechische professor geschiedenis Knobbel, dat
individualiteit en collectiviteit zouden samenvallen, zoals ooit gebeurd is in de tijd
van de ware hussieten (pp. 201-202). Voor de auteur zelf blijft de verzoening van
de tegenstellingen een utopie, het resultaat blijft altijd een of...of: ‘Wat ook het einde
was van deze reis, de rode RT 3333 demonstreerde dat het individu óf collectief óf
onpersoonlijk is en dat er geen tussenweg bestaat, niet in Oost en niet in West,...’ (p.
240).
En toch moet ik concluderen dat het verzinnen van dit verhaal, dat door zijn groot
aantal personages, zijn vele gebeurtenissen, zijn literaire en anderssoortige
verwijzingen en zijn taalspelen haast niet geresumeerd kan worden, een duidelijke
poging is tot het construeren van een tussenweg, tot het beantwoorden van de in het
eerste hoofdstuk gestelde vraag: ‘Kun je me uitleggen waarom dit geen nachtmerrie
is, maar de werkelijkheid?’ (p. 14). Pagadders legt op speelse wijze de grimmige
contradicties bloot van onze samenleving die echter niet meer als contradicties worden
ervaren door een constant taalmisbruik en een subtiele, aangehouden taalmanipulatie.
Ikke tracht het - vergeefs - in een van zijn lessen aan zijn studenten in de
Mededeelzaamheid duidelijk te maken: wat ‘massacommunicatie’ genoemd wordt,
is eigenlijk een verdovingsindustrie (p. 24) en niemand luistert meer, omdat iedereen
zo bezig is met mededeelzaam zijn (p. 56).
Het derde deel van het al geciteerde boek van Milan Kundera5 begint met een
gesprek tussen twee Amerikaanse meisjes over het toneelstuk De rinoceros van
Ionesco tijdens een vakantiecursus voor buitenlandse studenten: ‘Ik weet niet zo
goed hoe ik het moet begrijpen dat mensen in een neushoorn veranderen’, zei
Gabriëlla. ‘Dat moet je zien als een symbool’, legde Michaella uit. ‘Dat is waar’ zei
Gabriëlla. ‘Literatuur is uit tekens samengesteld’ (p. 75).
Als het waar is dat symbolen geen pragmatisch doel of nut hebben en niet
functioneren op het vlak van de zakelijkheid, maar op dat van de persoonlijke
beschouwing, zoals beweerd wordt6, dan lijkt me de dialoog tussen Gabriëlla en
Michaella een uitstekend commentaar op Paggaders, waarin ook Ikke in het 14e
hoofdstuk een monsterachtige metamorfose ondergaat in een ondoorgrondelijke
knobbel vol afwerende borstels. Door de ingreep van het schrijven heeft Leo Geerts
een doorsnee van de bevolking van een middelgrote stad zoals Antwerpen, herkenbaar
aan hun taalgebruik (kinderlijk, plechtig, ambtelijk, dichterlijk, nuchter, onbeholpen,
grotesk, dweperig, hakkelend, enz.) en herkenbaar aan hun ideeën en gedragingen,
samenge5
6

Milan Kundera, Het boek van de lach en de vergetelheid, Agathon, Bussum, 1981.
Cf. J.F.P. de Smit, Symboliek in moderne poëzie, Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam,
1981, p. 8.
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bracht in een Narrenschiff, ‘een rijdend schip vol vernuft (op weg) naar het land van
de opperste politionaliteit’ (p. 76). De ingreep van de auteur, waardoor personen en
feiten herkenbaar blijven maar tevens functioneren buiten het anekdotische om, geeft
aan het verhaal zijn symbolische betekenis. Pagadders is behalve het verhaal van
Ikke, Serena, Eneke, Tweeke, Alena Moederziel, Toteur K. en hoe ze ook allemaal
mogen heten, ook het verhaal van ‘Elckerlijc’ in de jaren '80.
Joris Gerits
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Boekbespreking
Filosofie
Mikel Dufrenne, Esthétique et philosophie, tome III, Editions Klincksieck,
Parijs, 1981, 207 pp., FF. 103.
In dit derde deel van de verzamelde artikelen en voordrachten van Mikel Dufrenne
wordt de lijn van de vorige beide bundels in grote trekken voortgezet. Dufrenne blijft
vanuit een fenomenologisch standpunt vooral in discussie met (en oppositie tegen)
de semiologie. Wel kan men een zekere neiging naar wat concretere
probleemstellingen bespeuren, evenals een groeiende invloed van de Frankfurter
Schule, wat zich toont in een grotere aandacht voor een meer sociaal-politiek
gekleurde benadering van esthetische vraagstukken. Ook in deze essays toont
Dufrenne zich weer een erudiet en uitgewogen schrijver, maar voor een fundamentele
kennismaking met zijn filosofische en esthetische denkbeelden kan men toch beter
terecht bij de eerdere hoofdwerken.
G.G. - Ch.C.

P.K. Feyerabend, Philosophical Papers, vol 1: Realism, Rationalism and
Scientific Method, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, 353
pp., £22,50.
P.K. Feyerabend, Philosophical Papers, vol 2: Problems of Empiricism,
Cambridge University Press, Cambridge, 1981, 255 pp., £17,50.
Paul Feyerabend kreeg internationale bekendheid met zijn fel omstreden Against
Method (New Left Books, 1975, Ned. vert.: In strijd met de methode, Boom, 1977),
een boek dat hij zelf in de ondertitel omschreef als een ‘aanzet tot een anarchistische
kennistheorie’. Met zijn stelregel anything goes ging hij heel de eerbiedwaardige
traditie van de wetenschapsfilosofie en -methodologie te lijf. Er waren geen goede
of slechte theorieën, geen onaantastbare of verwerpelijke methoden, geen vaste regels,
maar ‘alles mocht’, minstens in principe, elke theorie en elke methode was welkom,
zolang ze maar werkten. Een pluralistische wetenschap, kortom, die juist aan haar
innerlijke verdeeldheid haar creativiteit ontleende, maar tegelijk, mét die verdeeldheid,
ook haar onaantastbare, quasi-religieuze status in de samenleving verloor. De
wetenschap moest worden ontdaan van haar totalitair karakter en opnieuw
ondergeschikt worden gemaakt aan de politieke, democratische besluitvorming, opdat
de samenleving niet alleen werkelijk vrij, maar ook werkelijk ‘wetenschappelijk’,
d.w.z. kritisch en recalcitrant, kon worden. Deze lijn werd in de latere publikaties
van Feyerabend voortgezet: in zijn Science in a Free Society (New Left Books, 1978)
en in de sterk omgewerkte Duitse uitgave daarvan Erkenntnis für freie Menschen
(Suhrkamp, 1980). Het is ook deze lijn die zich aftekent in de nu verschenen
tweedelige Philosophical Papers, waarin een groot aantal van de in de afgelopen
twintig jaar verschenen artikelen van Feyerabend zijn samengebracht. Ook hierin
keert hij zich weer tegen elke vorm van ‘realisme’ dat hij omschrijft als ‘the wish of
certain groups to have their ideas accepted as the foundations of an entire civilization
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and even of life itself.’ Een ‘intellectuele arrogantie’ die consequent moet worden
ondermijnd, om plaats te maken voor het pluralisme in wetenschap en samenleving
dat hij onophoudelijk blijft bepleiten en, ondanks zijn onverbeterlijk rebelse
standpunten, hoogst scherpzinnig verdedigt.
Ger Groot
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Dieter Henke, Gott und Grammatik, Nietzsches Kritik der Religion, Neske,
Pfullingen, 1981, 212 pp., DM. 24.
Reinhard Margreiter, Ontologie und Gottesbegriffe bei Nietzsche. Zur
Frage einer ‘Neuentdeckung Gottes’ im Spätwerk, Verlag Anton Hain,
Meisenheim am Glan, 1978, 158 pp., DM. 69.
Overbekend is de passage uit Nietzsches Fröhliche Wissenschaft, waarin de Tolle
Mensch de dood van God verkondigt. En hoewel het thema zo'n honderd jaar eerder
al eens in een opmerkelijk gelijkluidende passage door de Duitse romanticus Jean
Paul was verwoord, is het toch Nietzsche geweest die daaruit de meest radicale
conclusies heeft getrokken en de vooronderstellingen van deze proclamatie het diepst
heeft doordacht. De religiekritiek is daarmee één van de kernpunten van zijn denken
geworden: heel zijn filosofie vindt men er in geconcentreerde vorm in terug, maar
tegelijk duikt het thema ook in alle andere onderdelen van zijn filosofie steeds weer
op. Zeer nauw is echter wel de verbinding tussen Nietzsches religiekritiek en zijn
filosofie van de taal, zodat hij zelfs kan concluderen: ‘Wir werden Gott nicht los,
weil wir noch an die Grammatik glauben..’ Meer dan wát ook gaat het Nietzsche
erom los te komen uit de begoochelingen waarin wij door de taal worden verstrikt,
zoals dat vijftig jaar later ook bij Wittgenstein het geval zal zijn: de verleidingen die
ons mét een onbereflecteerde grammatica worden opgedrongen en met de paplepel
ingegoten. Het is hier dat de ‘fictie’ van de logica, van de verdeling van de
werkelijkheid in klassen en ‘dingen’, en van een statische realiteit hun oorsprong
vinden. En het is ook hier, in de grammatica, dat het concept van ‘God’ ontstaat een concept dat tegelijkertijd als sluitsteen en hoeder gaat functioneren van diezelfde
statische schijnwereld waarin de grammatica ons wil doen geloven.
In het boek van Dieter Henke wordt deze samenhang tussen taal- en religiekritiek,
na een nogal moeizame inleiding, zeer helder uiteengezet. Tegelijk wordt deze
thematiek geplaatst binnen het geheel van Nietzsches denken, waarbij vooral het
vraagstuk van de ‘decadentie’ grote aandacht krijgt. Reinhard Margreiter beweegt
zich op hetzelfde terrein, maar hij spitst zijn vraagstelling toe op de interpretatie van
een vijftal teksten uit de Nachlass, waarin Nietzsche een ‘wederopstanding’ van de
eerder doodgewaande God schijnt te proclameren. Ook Margreiter geeft een goed
overzicht van Nietzsches religiekritiek, geplaatst binnen een adequate karakterisering
van zijn filosofische stijl als ‘artistieke transcendentaliteit’ (waarnaast de toepassing
van Kuhns begrip van ‘paradigmawisseling’ echter nogal gezocht lijkt), en concludeert
terecht dat de eerder genoemde teksten zeker niet als een terugkeer tot het oude
Godsbegrip mogen worden opgevat. Merkwaardig is echter dat deze conclusie
onmiddellijk daarna door de schrijver zelf als niet-dwingend wordt gerelativeerd.
Wat heeft Margreiter dan eigenlijk ‘bewezen’? kan men zich afvragen. De
uiteenzetting van Henke steekt naast dit alles toch wat zakelijker en gedegener af.
Ger Groot

P.A. Schilpp (red.) The Philosophy of Jean-Paul Sartre, Open Court Publ.
Comp., La Salle (Ill.) 1981, 751 pp., $25.
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Er valt de laatste tijd een zekere ‘golf’ van Sartre-interviews te constateren, met als
belangrijkste daaruit het grote interview dat Benny Lévy Sartre in 1980 afnam en
dat nog vlak voor zijn dood door de Nouvel Observateur werd gepubliceerd, én de
dikke bundel La Cérémonie des Adieux, gesprekken tussen Sartre en Simone de
Beauvoir, door de laatste opgetekend. Ook de bundel The Philosophy of Jean-Paul
Sartre begint met een uitgebreid interview, dat in de plaats moet komen van de
autobiografie waarmee delen uit deze serie gewoonlijk openen. Ten gevolge van
Sartre's toenemende blindheid moest men wel zijn toevlucht nemen tot een interview,
dat al in 1975 werd afgenomen (in dezelfde tijd als de gesprekken uit La Cérémonie
des Adieux, waarnaar Sartre ook herhaaldelijk verwijst). Theoretisch levert het
interview echter niet veel nieuws op. Sartre lijkt vooral op biografische details te
willen ingaan; de meer theoretische vragen en objecties die hem door de interviewers
of de schrijvers van de daarna opgenomen artikelen worden voorgelegd doet hij
meestal kort, en vaak op wel érg oppervlakkige wijze af. De bundel bevat verder 28
essays, waarin Sartre's werk in vrijwel al zijn facetten en van vrijwel alle kanten
wordt belicht. Curieus is een geënsceneerde ‘dialoog’ tussen Heidegger en Sartre
over het concept van ‘Zijn’. De bundel wordt besloten met
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een uitvoerige (zij het uiteraard lang niet uitputtende) Sartre-bibliografie.
Ger Groot

Sociologie
E. Goffman, Strategische Interaktion, Hanser Verlag, München 1981, 147
pp.
De vertaling van deze uit 1969 daterende studie van de Amerikaanse socioloog kan
het best gelezen worden door hen die nooit eerder iets van Goffman ter hand hebben
genomen. Je vindt er zijn heldere, vaak speelse benadering van intersubjectieve
handelingen in beschreven op een wijze die het midden houdt tussen (o.m.) de
sociologie en de pragmatiek. Mooie voorbeelden in een uiteenzetting die ditmaal
strak in de hand gehouden wordt. Toch heb ik bij Goffman steeds de indruk dat zijn
kwaliteiten hem vaak verhinderen zijn problematiek grondiger uit te diepen.
Eric de Kuyper

L. Laeyendecker, Orde, verandering, ongelijkheid. Een inleiding tot de
geschiedenis van de sociologie, Boom, Meppel/Amsterdam, 1981, 387 pp.
Gewoonlijk laat men de geschiedenis van de sociologie beginnen in de eerste decennia
van de 19e eeuw, met de figuren van Saint-Simon en Comte, met wie ook de naam
‘sociologie’ zijn intrede doet. Maar ook al daarvóór werd er veel en intensief over
de samenleving nagedacht, zij het nog niet onder de noemer van sociologie, maar
onder die van sociale filosofie of politieke theorie. Terecht begint Laeyendecker deze
inleiding dan ook met deze vroege denkers van de ‘maatschappijwetenschap’, die
zich gaandeweg begint te ontplooien wanneer de stabiele orde van de Middeleeuwen
steeds meer plaats moet maken voor de sociale dynamiek van de moderne tijd. Figuren
als Montesquieu, Kant, Rousseau, Herder en Hegel treft men in dergelijke inleidingen
zelden aan, en hoe weinig terecht dat is wordt door Laeyendecker overtuigend
aangetoond. Inderdaad zijn de 19e- en 20ste-eeuwse ontwikkelingen in de sociologie
zonder deze voorgeschiedenis niet goed te begrijpen, en Laeyendeckers bijzondere
aandacht daarvoor mag dan ook als de grootste verdienste van het boek worden
aangemerkt.
Verder komen ook de ‘klassieke’ figuren uit de sociologie (Comte, Marx,
Durkheim, Weber e.a.) uiteraard ruimschoots aan de orde, zij het minder uitvoerig
dan in de veel gelezen Geschiedenis van de sociologie van H. Goddijn e.a., die zich
dan ook tot de afgelopen 150 jaar beperkt. Gaat Laeyendecker in het begin aanzienlijk
verder terug, ook het eindpunt van zijn overzicht ligt een stuk vroeger (rond de jaren
20-30 van deze eeuw) zodat belangrijke 20ste-eeuwse stromingen, als de Frankfurter
Schule of het structuralisme, niet of nauwelijks meer aan bod komen. In de
onderwijspraktijk, waarvoor dit boek in eerste instantie bedoeld is, zal dat echter
geen groot bezwaar zijn, omdat deze periode ook door andere literatuur al wordt
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bestreken. Wat de behandelde tijdperken, de ‘klassieke’ periode en de
voorgeschiedenis van de sociologie betreft, heeft men in dit boek echter een uitstekend
overzicht, waarin de eisen van beknoptheid, helderheid en informativiteit goed met
elkaar in evenwicht zijn gebracht.
Ger Groot

Arie Zwart en Karel Braun, Heksen, ketters en inquisiteurs.
Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen, Fibula-Van
Dishoeck, Haarlem (Unieboek, Bussum), 1981, 144 pp., f 24,50.
Onlangs bespraken we op deze plaats al het boek Heksen en heksenprocessen van
Kurt Baschwitz (juni 1982, p. 852). Het nu voorliggende boek onderscheidt zich van
het eerste door enerzijds een veel geringere omvang, en anderzijds een breder
onderwerp: ook de ketterij (die overigens ook door Baschwitz al met de
heksenvervolging in verband werd gebracht) komt hier aan de orde. Gevolg is wel
dat de behandeling aanzienlijk minder diepgaand is, zeker waar het de wat oudere
ketterijen (zoals de gnosis) betreft. Over de inhoud van deze stromingen wordt
nauwelijks iets gezegd, terwijl ook alles wat na de kettervervolging (die eind 18e
eeuw afliep) gebeurde, buiten zicht blijft. De opzet is uitdrukkelijk simpel gehouden,
met nogal wat aandacht voor het anecdotische, waardoor een grote, doorlopende lijn
soms nogal eens ver te zoeken is.
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Dat wil echter nog niet zeggen dat het boek nu ook maar terzijde gelegd moet worden.
Vooral in het middelbaar onderwijs (scripties, projecten) zal het, mede dank zij de
fraaie verzorging en illustraties, zeker goede diensten kunnen bewijzen.
Ger Groot

Literatuur
Willy Spillebeen en Hubert Van Herreweghen, Gedichten 81, Davidsfonds,
Leuven, 1982, 68 pp., BF. 160.
Traditiegetrouw hebben de samenstellers hun selectie gemaakt uit de ‘grote’ Noorden Zuidnederlandse tijdschriften en deze keer 41 auteurs samengebracht, bijna
evenveel uit Noord als Zuid. 8 pp. biobibliografische notities sluiten de bloemlezing
af, waarvan de functie is ook een ruimer publiek kennis te laten maken met recent
werk van gevestigde én jonge dichters met niveau.
J. Gerits

Paul van 't Veer, Het leven van Multatuli, Arbeiderspers, Amsterdam,
1979, 473 pp., f 69,50.
Halverwege het schrijven van zijn biografie van Multatuli overleed de journalist Paul
van 't Veer. Het had de eerste biografie van Multatuli moeten worden, want, ondanks
de boekenkasten die er over het fenomeen zijn volgeschreven, bestond er nog geen
echte, volledige levensbeschrijving. Van 't Veer is niet verder gekomen dan de helft,
tot op het moment waarop Eduard Douwes Dekker aan het schrijven van zijn Max
Havelaar begint. Daaraan vooraf gaan de kinder- en jeugdjaren en de tijd in Indonesië.
Van 't Veer constateert terecht dat het moeilijk is beide perioden objectief te
beschrijven, zonder zich te laten beïnvloeden door de bijkleuring die ze achteraf, in
resp. Woutertje Pieterse en de Havelaar, van Douwes Dekker zelf hebben
meegekregen. Toch lijkt van 't Veer er nog wonderwel in geslaagd te zijn de feiten
van de latere verdichting te scheiden, waarbij de geconstateerde verschillen tussen
beide al een aardig licht werpen op de geest van de oudere Douwes Dekker; zo
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wordt het gemis aan het tweede deel van de levensloop, dat van de schrijver Multatuli,
toch nog enigszins goed gemaakt.
Van 't Veer heeft een indringend portret geschilderd van de man die wellicht
Nederlands grootste literator genoemd mag worden, geschreven met veel gevoel en,
ondanks de altijd bewaarde afstandelijkheid, een groot psychologisch
inlevingsvermogen, dat zich verraadt in diep penetrerende en scherpe observaties,
zoals op p. 375: ‘De afkeer van de patriarchale en autoritaire regent is voor Dekker
misschien concreter dan zijn mededogen met de mishandelde Javaan...’ Dat van 't
Veer deze studie niet heeft kunnen voltooien moet diep worden betreurd. Desondanks
(en ondanks de wel érg hoge prijs) is het een prachtig boek, dat niemand die zich
voor Multatuli of voor het Nederlandse koloniale verleden interesseert, ongelezen
mag laten.
Ger Groot

Bob den Uyl, Opkomst & Ondergang van de Zwarte Trui, Querido,
Amsterdam, 1982, 120 pp., f 24,50.
‘Als de trein België binnenrijdt zie ik dat mijn grote droom, het dwars oversteken
van dit land van dak tot dak met behulp van een vijf meter lange plank of ladder,
steeds meer in het stadium van uitvoerbaarheid raakt. Dat zou mooi van pas komen,
want mijn tweede droom - het winnen van de Tour de France - heb ik al lang geleden
moeten afschrijven’, (p. 106) Dit citaat typeert den Uyl als schrijver volledig. Zijn
verhalen zijn dikwijls reisreportages vol droge annotaties bij reële gebeurtenissen
waarin de spanning tussen feit en fantasie, realiteit en ideaal, het beleefde en het
gedroomde uitgedrukt wordt. Het intrigerende titelverhaal, waarin de Belgische
koningin Fabiola door haar verdwijning een hoofdrol speelt, laat op surrealistische
wijze maar met een onverbiddelijke logica het ontstaan, de ontwikkeling en het
verdwijnen van een fascistoïde groepering zien. Bob den Uyl schrijft op journalistieke
wijze zowel over de kwaliteit van het eten in Rijssel, als het Wereld Muziek Concours
te Kerkrade, de Schwebebaan in Wuppertal, de nieuwe motorboot van Drs. A.A.
Vreugdenberg, ook de hoofdfiguur in ‘De droeve avond’, een verhaal vol literaire
en huwelijksontgoocheling. Hij aarzelt daarbij niet op ironische wijze de soms
griezelige engheid van de huidige Europese (lees voornamelijk Belgische en
Nederlandse) beschaving te demonstreren.
J. Gerits

Dirk De Geest, Dichtersbij. Creatief schrijven in het poëzie-onderricht,
Acco, Leuven, 1982, 231 pp., BF. 460.
Sinds 1977 experimenteert de ‘Leuvense werkgroep voor poëzie-onderricht op school’
met diverse werkvormen met poëzie bij groepen leerlingen van alle studieniveaus
en leeftijden. Vooral de interactie van creatieve schrijfoefeningen en het uitleggen
en begrijpen van poëtische teksten wordt onderzocht. Na een overzicht van de
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Angelsaksische en Nederlandse publikaties over creatief schrijven, stelt de auteur in
het tweede deel associatie-, selectie- en transformatieoefeningen voor die het
taalgebruik van leerlingen kunnen stimuleren. Bovendien maken die oefeningen ook
duidelijk hoe een aantal veel gebruikte poëtische procédés in concreto functioneren.
De auteur formuleert bij herhaling zijn opzet en die van de werkgroep: leerlingen op
een actieve wijze kennis laten maken met poëtische technieken in de veronderstelling
dat dit helpt voor het begrijpen van gedichten. Dat is wel een erg optimistische
hypothese. Leerlingen laten zien hoe het in de taal mogelijk is een
vervreemdingsproces van voorwerpen te bewerken, betekent m.i. nog niet dat
leerlingen in staat zijn de zin van die vervreemding in een bepaald gedicht te
onderkennen en te interpreteren. Ook het geloof dat je leerlingen de sleutel bezorgt
tot de lectuur en het begrip van poëzie door ze zelf eenvoudige gedichten te laten
maken is volgens mij niet gerechtvaardigd. In Dichtersbij wordt de literaire tekst
teveel als een probleem voorgesteld dat in de lectuur opgelost dient te worden.
Anderzijds leidt de overtuiging dat het gedicht grotendeels verklaard is als men de
vormelijke aspecten ervan doorzien heeft tot simplificaties. Zo is Jan Hanlo's gedicht
‘Je bent’, geanalyseerd op p. 172 e.v., heel wat complexer dan daar gesteld wordt.
Niettemin zullen de leerlingen door de in Dichtersbij voorgestelde schrijfoefeningen
zeker geboeid worden en ontdekken ze spelenderwijs heel wat formele aspecten van
het poëtisch taalgebruik. Vooral voor de bespreking van de metaforenrijke poëzie
van
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de Vijftigers en de nieuwrealistische poëzie vanaf de objectivisten wordt hier een
interessante benadering voorgesteld.
J. Gerits

Hedda Martens, Sjibbolet en andere verhalen, Querido, Amsterdam, 1982,
111 pp., f24,50.
Volgens de theorie van de Franse psychiater Jacques Lacan wordt tijdens het
spiegelstadium, waarin het nog zeer jonge kind zich met zijn spiegelbeeld identificeert
en tegelijk ook een totaalbeeld van zichzelf krijgt, een relatie tot stand gebracht tussen
het kind als subject en zijn spiegelbeeld als object, als andere-dan-zichzelf. Zodra
het kind beseft dat zijn spiegelbeeld niet de werkelijkheid voorstelt maar er een
‘teken’ voor is, kan de vervreemdende twee-eenheid (tegelijk zichzelf en zijn
spiegelbeeld te zijn) teniet gedaan worden. De taal zal het kind in staat stellen zich
te distantiëren van zijn imaginaire object. Dat verliest zijn werkelijkheidsgehalte en
wordt vervangen door een woordteken. Door de taal wordt de zintuiglijke waarneming
losgekoppeld van de werkelijkheid en wordt het spiegelstadium verlaten. Nu is
volgens Lacan de weg vrij naar de symbolische orde en de cultuur in het algemeen.
Wat heeft dit nu allemaal met de zes verhalen uit deze eerste bundel van Hedda
Martens te maken? Vrijwel alles. Ze zijn een concrete invulling van de theorie die
ik geresumeerd heb. In elk verhaal komen spiegels en/of haar spiegelbeeld voor ter
illustratie van de afstand tussen de ik-figuur en de nog niet of niet meer toegankelijke
werkelijkheid van de anderen. Met een woordspeling wordt in het voorlaatste verhaal
aangegeven dat dit altijd, in specula speculorum, zo zal zijn. Dat verhaal met de niet
mis te verstane titel ‘Evenbeeld’ bevat volgende sleutelpassage:
‘Hoe zouden mensen zijn die nooit spiegels gekend hebben? Helemaal vrij van
zelfbewustzijn? Nee, de spiegel zal gevolg zijn, geen oorzaak. Je wilt, op een bepaald
moment, zien wat ieder ander ziet behalve jij: de aanblik die je ook zelf blijkt te
bieden, je evenbeeld. Pas dan is je voorstelling van de wereld volledig en kun je haar
afsluiten, maar dat betekent te zelfder tijd het begin van een soort einde. Waarom
kan ik deze dingen toch nooit duidelijk genoeg uitleggen?’ (p. 71)
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De taal is inderdaad het Sjibbolet, het teken waardoor het ik zichzelf en zijn relatie
tot anderen kan benoemen. Pas dan wordt communicatie echt mogelijk, maar meteen
ook moeilijk doordat de eenduidigheid van een spiegelbeeldrelatie vervangen wordt
door de meerduidigheid van de taal met haar verschillende codes.
Nu wordt dat in de verhalen van Hedda Martens veel directer en concreter
geformuleerd dan deze nogal theoretische bespreking laat uitschijnen. Op fascinerende
wijze illustreren zij de taal(on)macht bij de zelfreflectie.
J. Gerits

Hugo Bousset, Schrijven aan een opus. Gesprekken met 9 Vlaamse auteurs,
Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982, 207 pp., BF. 490.
In het 100ste nummer van Yang, gewijd aan kunst in Vlaanderen 1945-1980 (zie
bespreking in Streven, juni '82) heeft Hugo Bousset een essay geschreven over het
‘opus’ als trend in de hedendaagse Nederlandse prozaliteratuur. In het opus staat de
poëtische functie van de taal centraal en de opusschrijver is niet in de eerste plaats
met zichzelf of met de maatschappij bezig, maar met de taal zelf. En dat op
tweevoudige wijze. Op een taalkritische wijze in het totaal (of onzuiver) proza dat
heterogene stijlmiddelen gebruikt en diverse genres in een collage samenbrengt met
behulp van montageprincipes. Op een taalcreatieve wijze in het absoluut (of zuiver)
proza dat de schepping van een zo autonoom mogelijk kunstwerk beoogt. Dat essay
vormt ook de inleiding op 9 gesprekken met Vlaamse opus-schrijvers, uitgezonden
op BRT-3 tussen aug. '79 en dec. '81. In dit boek zijn ze, op het interview met Michiels
en Kemp na, volledig herwerkt.
In het gesprek met Ivo Michiels gaat Bousset de evolutie in diens alfa-cyclus na
van taalkritisch naar taalcreatief schrijven. Dan volgen gesprekken met Daniël
Robberechts, Mark Insingel, Walter van den Broeck en Paul de Wispelaere, die onder
de noemer van schrijvers van totaal proza gebracht worden. Tot de vertegenwoordigers
van absoluut proza rekent Bousset Claude van de Berge, Gust Gils, Astère Michel
Dhondt en Bernard Kemp.
Een goed interview, zegt Bousset zelf, is geen praatje maar een creatieve dialoog
(p. 58). De vragen die Bousset stelt zijn dan meestal ook geen vragen om informatie
maar om bevestiging, nuancering of aanvulling van zijn oordeel, visie of interpretatie
die hij aan de auteur voorlegt. Bousset is een zeer belezen man met veel ervaring in
het structureren en doorlichten van teksten. Zijn bevindingen, getoetst aan die van
een aantal opusschrijvers zelf, geven lezers die de hedendaagse avant-gardeliteratuur
beter willen leren kennen dan ook een uitstekend vertrekpunt.
J. Gerits

Literatuurwetenschap
Andreas Burnier e.a., De vrouw als auteur, Coutinho, Muiderberg, 1980,
122 pp., f 17,50.
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De titel wekt de verwachting dat de lezer een antwoord zal krijgen op de vraag: wat
is het verband tussen het vrouw-zijn en de literatuur? en lost die maar ten dele in.
M. Kappers toont in haar bijdrage over Virginia Woolf en de Engelstalige schrijfsters
na haar, i.h.b. Doris Lessing, aan hoe twee taboes in de moderne vrouwenliteratuur
verdwenen zijn: vrouwelijke seksualiteit en vrouwelijke agressie. Ook de lezing van
Diny Schouten ‘Carry van Bruggen en de opheffing der vrouw’ behandelt de vraag
of de sekse van de auteur al dan niet van belang is voor de literatuur en zij doet dat
in een ruime context. Andreas Burnier beklemtoont in het geval van de dichteres
Sappho de onevenredige belangstelling voor haar homoseksualiteit ten koste van
haar krachtige, ook literaire persoonlijkheid en de kwaliteit van haar poëzie. Hella
Haasse schreef een juweel van een bijdrage over George Sand. Prof. N. De Paepe
illustreert met ruime citaten de complexe minne-beleving van Hadewijch, die grote
mystieke persoonlijkheid en tegelijk toch ook een gewone, naar verlossing zoekende,
erg eenzame vrouw. J. Ester tenslotte leidt op voortreffelijke wijze de romans,
novellen en het kritisch werk van Christa Wolf in binnen het kader van de normatieve
cultuurpolitiek van de DDR. Een synthese bieden deze in het cursusjaar 1979/1980
gegeven algemene colleges van de
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School voor Taal-en Letterkunde niet. Wel zes afgeronde, helder gestelde bijdragen
over vrouwelijke auteurs van Sappho tot Christa Wolf.
J. Gerits

Theater
Ruby Cohn, New American Dramatists 1960-1980, Macmillan, London,
1982, 186 pp., hb., £10, pb., £2,95.
Theodore Shank, American Alternative Theatre, Macmillan, London, 1982,
202 pp., hb., £12, pb., £4,95.
Beide overzichtsbijdragen brengen de noodzakelijke informatie over wat er recent
in het Amerikaanse drama en theater te doen is geweest, zonder lang stil te staan bij
waardebepaling of toekomstperspectief. Voor de vertrouwde lezer of kijker biedt
daarom geen van beide pogingen echt enige verrassing maar voor het bredere publiek
is het allemaal best welkom. R. Cohn deelt het aanbod vlugvlug in brede categorieën
in: Broadway (van N. Simon tot L. Wilson), de zoekers (van R. Ribman tot D.
Mamet), de acteurgerichten (van J. Gelber tot M.I. Fornès), de radicalen (van J. Beck
tot L. Valdez), de negers (van A. Baraka tot A. Kennedy), de homo's (van M.
Duberman tot K. Bernard), de taalvirtuozen (van R. Lowell tot R. Owens), de
beeldenontwerpers (R. Foreman en L. Breuer) en S. Shepard helemaal op zichzelf.
Ook T. Shank stopt oriënteringen in veilige hokjes, verkiest beschrijving boven
interpretatie en plaatstoewijzing; The Living Theatre en The Open Theatre openen
de rij zodat al wat erop volgt terechtkomt in veilige benamingen: sociale verandering
(San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino), Environmental theatre (R.
Schechner, Bread and Puppet, Snake Theater), neoformalisme (R. Wilson, S. Hellmuth
& J. Reynolds, A. Finneran en Soon 3, M. Kirby), de egotrippers (R. Foreman, S.
Gray & E. LeCompte, Squat).
C. Tindemans

Yvonne Keuls, Kleine muizen. Regenwormen. Twee eenakters, De Prom
(Ambo), Baarn/Westland, Schoten, 1981, 60 pp., BF. 198.
Met het bekende dialoogtalent schrijft Y. Keuls korte (televisie)vignetten van
interactievormen tussen mensen, onbekenden die krampachtig zoeken naar
contactvormen en er enkel in slagen elkaar en dus ook zichzelf stukker te maken dan
voordien al het geval was. Soms wentelt de dialoogvloed op zichzelf verder, neemt
de energie van het schrijven het over van de behoefte van de personages, stokt de
essentiële menselijkheid in het automatisme van een efficiënte dialoog, maar door
alle zowel zwaaropdehante als lichtvoetige replieken heen proef je de behoefte van
de auteur om kenmerkende tekorten van de relaties tussen mensen in stevige,
doeltreffende tekstregels vast te houden.
C. Tindemans
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Lise-Lone Marker - Frederick J. Marker, Ingmar Bergman. Four Decades
in the Theater, Cambridge UP, Cambridge, 1982, 262 pp., hc., £18,50, pb.,
£6,95.
Omraamd door twee interviews die iets te luchthartig blijven en meer social talk dan
indringend vragen bevatten, staat een indrukwekkende analyse van het theateroeuvre
van de meer internationaal als filmregisseur bekende Zweed I. Bergman. De analyse
gebeurt slechts tot op beperkte hoogte chronologisch; meer bepalend is de
preoccupatie van deze regisseur met auteurs en thema's. Gedebuteerd met het
Amerikaanse realisme concentreert zich Bergmans werkelijke bijdrage tot de
ontwikkeling van het moderne regietheater aan de hand van zijn interpretaties van
A. Strindberg, Molière en H. Ibsen. Ieder denkbaar aspect wordt zorgvuldig aangereikt
en ontleed maar evident wordt wel dat deze Bergman vanuit een intellectuele
vraagstelling naar de scène toewerkt en niet zomaar prettige of andere beeldreeksen
monteert. Op welke wijze hij het beeld gebruikt om de theatrale idee inzichtelijk te
maken, is een van de bijzonderste eigenschappen van beide auteurs die daardoor
zowel het object van hun analyse als de volwassenheid van het betere actuele theater
in deze wereld uittekenen.
C. Tindemans
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Th.M.M. Matthey, Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de
Amsterdamse Schouwburg 1764-1810, Huis aan de Drie Grachten,
Amsterdam, 1980, 188 pp., f 35.
J. Nomsz (1738-1803), auteur van 53 dramateksten in het Voltaire-zog, domineerde
tussen 1775 en 1785 het repertoire van de Amsterdamse Schouwburg in wat politiek
bewogen tijden waren. S. tracht in deze aangelengde doctoraalstudie de identiteit en
het impact van deze vergeten auteur na te tekenen, voornamelijk door
historisch-statisch de waardering tijdens zijn leven en onmiddellijk na zijn dood te
reconstrueren, zoals weerspiegeld in het oordeel van de experten en de
tijdgenoten-theaterbezoekers. De grotere nadruk ligt op de biografische constructie,
niet op de structurele aanwezigheid binnen het geheel van een repertoire-samenhang.
Of het theaterhistorisch veel nieuwe aanzetpunten inhoudt, betwijfel ik, vooral omdat
het totale beeld van de mentaal-sociale aanwezigheid van het theater nauwelijks
wordt aangegeven terwijl toch enkel binnen dergelijk kader de betrekkelijkheid zowel
als de uniciteit van de aanwezigheid van een bepaald auteur reliëf weet te veroveren.
C. Tindemans

Klaus-Detlef Müller (Hrsg.), George Lilio. Der Kaufmann von London oder
Begebenheiten Georg Barnwells. Ein bürgerliches Trauerspiel, Niemeyer,
Tübingen, 1981, 150 pp., DM. 38.
Deze dramatekst (1731), hier filologisch-accuraat afgedrukt in de eerste Duitse versie
(1752), is de historisch meest consequentierijke start van het burgerlijke drama als
genre in West-Europa en daarom mentaal-, sociaal- en theaterhistorisch van essentieel
en nauwelijks te overschatten belang. De uitgever heeft het ontstaans- en effectkader
uitermate gedetailleerd uitgetekend, de tragedie-discussie in een tijd die zichzelf
meer en meer als meester over het heil van de mens ging opvatten, zorgvuldig
beschreven, daardoor verklaarbaar gemaakt waarom dit zowel sentimenteel-drakerige
als moralistisch-prekerige gebeuren zo geestdriftig de wereld kon veroveren, en
vanzelfsprekend krijgt de analyse van het publiek, als sociale groep én als esthetische
verzameling, groot gewicht. Met deze tekst, zijn hefboomkarakter en zijn
effectstructuur, wordt de opgang naar een veranderd kunst- en wereldbeeld, meteen
een gewijzigde maatschappij-constellatie, pas echt goed mogelijk.
C. Tindemans

Janina Hera, Der verzauberte Palast. Aus der Geschichte der Pantomime,
Henschelverlag, Berlin, 1981, 331 pp., 114 Abb., DDR M 36.
Harlekijn, Pierrot en clown, dat zijn de grondslagen die deze Poolse auteur uit de
complexe geschiedenis van de ontwikkeling van de pantomime wil afzonderen omdat
ze deze figuren de meest menselijke trekken ziet aannemen als constanten van
verbeelding en behoefte. Dat gebeurt niet vanuit een strikte bronnengerichte analyse
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van de historische documenten; de staving gaat aan de tekst vooraf en S. schaalt er
de elementen uit waarin de tijdsgeest, de mentaliteit, de ethische en esthetische
modaliteiten voor haar het sterkst merkbaar zijn. Daarom wordt weliswaar een ruim
aandeel gegund aan de grote gezagsdragers binnen deze altijd toch wat zonderlinge
kunsttak (uiteraard Gribaldi en Debureau) maar deze eminente namen staan voor
hunkeren en verlangen, afbeelden en inbeelden. Daaromheen is het volksfeest, de
kermis, de jaarmarkt waaruit deze technieken voort zijn gekomen, belangrijker dan
de individuele triomf. S. ontloopt niet de teleurgang van deze conventie, zelfs al blijft
ze in wat afwijkende vorm in Groot-Brittannië overeind en heeft met name Polen
(Tomaszewski) artistieke vernieuwing mogelijk gemaakt. De historische afbeeldingen
zijn meer dan enkel bladvulling; het duel tussen tekst en prent is een onmisbaar
argument.
C. Tindemans

Alfred Kerr, Mit Schleuder und Harfe. Theaterkritiken aus drei Jahrzehnten,
Henschelverlag, Berlin, 1981, 668 pp., DDR M 30.
In de Duitstalige theaterkritiek is Kerr een begrip; hij staat voor een slag agressieve
analyse dat in korte flitssignalen zowel de dramatische waarde als de theatrale
verdienste weet aan te geven vanuit een superieure houding van betweterij die
doorgaans nog juist bleek te zijn ook. In deze bundel wordt een selectie aangeboden
die veel van wat niet in de historische verzamelingen door
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hemzelf nog werd opgenomen, redt van de vergetelheid. Daarom barst de bundel
van de subjectivistische willekeur en de cynische arrogantie. Kerr is ongenuanceerd
partijdig, een verdediger van burgerlijke idealen, tevens een onverbiddelijk
tegenstander van het nazisme waarvoor hij in 1933 toch vluchten moest. Ibsen, Zola,
Tolstoj, Gorkij, Hauptmann zijn de favorieten, Brahm, Jessner, Piscator worden
binnen het theater kritisch gesteund, Brecht afgewezen, ook Barlach en F. Wolf. Hij
blijft doorheen het expressionisme de maatstaven van het realisme hanteren, wat
hem tot kwalijke (maar altijd boeiende) wegduiming leidt van auteurs als Shakespeare,
Goethe, Grabbe. Argumenteren doet hij nauwelijks, beweringen staan bol, spot is
trefzeker, de ironie fonkelt. Nooit beschrijft hij, altijd stelt hij. Maar het blijven
recensies die over die ene avond heen wijzen, die zijn behoefte de theaterkritiek als
een literair genre op te vatten voluit staven. Al deze factoren garanderen blijvende
waarde binnen het bonte spectrum van de theatergeschiedenis.
C. Tindemans

Ernst Schumacher (Hrsg.), Darsteller und Darstellungskunst in Theater,
Film, Fernsehen und Hörfunk, Henschelverlag, Berlin, 1981, 459 pp., DDR
M 18.
Gerhard Ebert & Rudolf Penka (Hrsg.), Schauspielen, Henschelverlag,
Berlin, 1981, 307 pp., DDR M 36.
Op soliede, vaak ook (te) erg dogmatische grondslag poneert E. Schumacher de
superioriteit van de ‘acteur’ in alle uitbeeldingskunsten en hij heeft er een serie
medestanders toe gebracht deze centralistische norm in de bestaande theatervarianten
(spreek-, muziek-, danstheater, naast film, synchronisatie, documentatiescenario,
radiospel) uit te tekenen, aangevuld met speurtochten naar de bronnen- en documenten
methoden. Niet onbelangrijk voor de didactiek van het acteren en voor de
nascholingscontinuïteit zijn de opstellen over improvisatie en permanente vorming.
Enkele interviews met prominente DDR-acteurs blijven schools en houterig, zonder
veel dynamisch inzicht in wat hun eigen vak en kunstvorm eist en oplegt. Helemaal
didactisch is wat Evert-Penka als opinieleiders in de acteursopleiding in de DDR
hebben uitgeschreven; het is een grootse parafrase van de opvattingen en de
praktijkideologie binnen het curriculum van de aankomende acteur, volkomen
geconcentreerd (op enkele wereldbeschouwelijke plichtopstellen vooraf na) op de
beschrijving van en de commentaar op pragmatische oefenprocessen in een
chronologisch-progressieve en vakmethodisch-verbijzonderende richting, opgedeeld
in de grondpijlers van spelen, bewegen en spreken.
C. Tindemans

Günter Spitzing, Das indonesische Schattenspiel. Bali-Java-Lombok,
DuMont, Köln, 1981, 236 pp., DM. 14,80.
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Wayang Koelit is de wellicht oudste, beslist meest uitgewerkte vorm van
poppentheater ter wereld. Eén enkel speler (dhalang) manipuleert er alle poppen,
zingt de songs, improviseert de dialoog, leidt het begeleidende gamelan-orkest,
construeert de poppen. S., die vanuit een antropologische interesse ter plaatse deze
traditie is gaan optekenen, schetst het spelmilieu, de wijze van poppenontwerp, de
artistieke opties voor scherm, lamp en scène en hij classificeert de karaktertypen in
gebruik en de wijze waarop specifieke beweging deze typen onderscheidt en kenmerkt.
133 foto's en tekeningen illustreren de complexiteit en de variatie in houding, stand,
beweeglijkheid en greeptechniek. Even belangrijk is een antropologisch-gemotiveerde
geschiedenis van de mythen als grondslag van de verhalen en van de techniek als
verbeeldingsproces, met de varianten op Bali, Java en Lombok. In beknopte, erg
leesbare vorm is deze studie een encyclopedie van deze oeroude én springlevende
kunstvorm.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
Sven-Claude Bettinger, geboren 1951 te Homburg/Saar. Studeerde rechten en sociale
wetenschappen. Sinds 1974 in België en Nederland werkzaam als correspondent
voor verschillende Duitse radio-omroepen.
Adres: Albertlaan 128, B-1060 Brussel.
Frans Cromphout s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie. Publicist en
pastoraal werker.
Adres: Oude Abdij, Drongenplein 26, B-9810 Drongen.
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.
Rika Heymans, geboren 1938. Licentiate Germaanse filologie; lerares kunstonderricht
en talen in de Hiberniaschool (bovenbouw Rudolf Steinerpedagogie) te Antwerpen.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2180 Deurne.
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
Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973
tot 1977 hoofdredacteur van Streven-België.
Adres: Graanmarkt 9-11, 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.
Drs. P.W. van Boxel, geboren 1940. Was van 1974 tot 1980 verbonden aan het CIDIC
te Rome, is thans wetenschappelijk medewerker in de vakgroep Nieuw Testament
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en is sedert 1981 redactiesecretaris van Ter
Herkenning.
Adres: Allersma 71, NL-5655 CB Eindhoven.
P. van den Berg: adres redactie.
Francis X. Winters s.j. doceert moraaltheologie aan de School of Foreign Service,
Georgetown University, Washington DC en aan het Army War College (Carlisle
Barracks, Penna.). Publiceerde (met Harold P. Ford) en werkte mee aan Ethics and
Nuclear Strategy? (Orbis, 1977).
Adres: redactie.
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Het Tweede Vaticaans Concilie Wanneer kwam Joannes XXIII op
het idee?
Peter Hebblethwaite
Het Tweede Vaticaans Concilie begon op 11 oktober 1962, twintig jaar geleden dus.
Wanneer kwam bij Joannes XXIII het idee op om een Concilie bijeen te roepen? Dat
lijkt een eenvoudige vraag. Het antwoord lijkt al even eenvoudig. Aan het eind van
zijn Geestelijk Dagboek schrijft hij: ‘In een van mijn eerste gesprekken met mijn
Staatssecretaris opperde ik het idee van een Oecumenisch Concilie, een
Bisschoppensynode voor Rome en de herziening van het Kerkelijk Wetboek. Aan
geen van die dingen had ik voordien zelf ooit gedacht. Het was helemaal mijn eigen
idee, maar ik was er zelf nog het meest door verrast’ (p. 394)1. Dat kan moeilijk
anders verstaan worden dan of hij wil zeggen dat het idee bij hem opkwam tijdens
dat gesprek met Kardinaal Domenico Tardini op 20 januari 1959.

20 januari 1959
Dat wordt bevestigd door een aantekening van Tardini voor het Staatssecretariaat.
IJverig als steeds, noteerde hij dezelfde dag: ‘Audiëntie bij de H. Vader, die me
vertelde dat gistermiddag voor hem een tijd van gebed en bezinning was geweest.
Als programma voor zijn pontificaat had hij aan drie dingen gedacht: Romeinse
Synode, Oecumenisch Concilie, Aggiornamento van het Kerkelijk Wetboek. Hij zal
dat zondag a.s. aan de kardinalen meedelen na de plechtigheid in Sint-Paulus’2. De
volgende zondag, 25 januari, kwam Paus Joannes inderdaad met zijn aankondiging,
die de hele wereld met verbazing sloeg. Tardini's relaas doet uitschijnen dat het de
middag van de 19e januari, de dag voor het gesprek, was dat Giovanni in de Torre
di San Giovanni, waar hij zich graag terugtrok als hij alleen met God wilde zijn, op
zijn idee was gekomen.

1
2

Joannes XXIII, Geestelijk Dagboek, Lannoo, Tielt/Den Haag, 1965. Waar nodig, is de
vertaling gewijzigd.
Cfr. Giulio Nicolini, Il Cardinale Domenico Tardini, Messagero, Padova, 1980.
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Bij verschillende andere gelegenheden heeft Joannes onderstreept hoe ‘plotseling’
en ‘onverwacht’ die ingeving was gekomen. In een parafrase van een van zijn
geïmproviseerde toespraken - tot leiders van de Katholieke Actie in Italië, 10 augustus
1959 - schreef de Osservatore Romano: ‘De gedachte aan een Concilie is niet
langzaam gerijpt als de vrucht van langdurige meditatie, maar plotseling opgebloeid
als in een onverwachte lente. De H. Vader had aanvaard op 25 januari de Bidweek
te besluiten in Sint-Paulus-buiten-de-muren. Heel die week had hij zich in gedachten
beziggehouden met het doel van deze gebedsoctaaf: “ut omnes unum sint”, opdat
allen één zijn’3.
De versie van Paus Joannes en die van de enige getuige van dat gesprek van 20
januari stemmen dus overeen: het besluit om een Concilie te houden was plotseling
opgekomen, kwam zo maar uit de hemel gevallen. Het was niet van tevoren overlegd
(‘ik had er zelf nooit aan gedacht’), het kwam helemaal onverwachts (‘ik was er zelf
het meest door verrast’). Maar deze twee zinnen uit het Dagboek zijn vals.

Onmiddellijk na de pauskeuze
Dat blijkt uit wat een ander betrouwbaar getuige, Mgr. Loris Capovilla, vertelt. Als
secretaris van Roncalli in Venetië, daarna in Rome toen Roncalli paus was geworden,
stond Capovilla veel dichter bij hem dan Tardini. (Deze had op een Roncalli-rapport
uit Turkije eens geschreven: ‘die vent heeft nergens verstand van’). In een van zijn
brieven schrijft Capovilla dat de eerste met documenten te staven vermelding van
een Concilie te dateren is op 2 november 1958, nauwelijks vijf dagen na de
pauskeuze4. En in zijn ‘chronologie’ van het leven van Joannes XXIII beweert hij
dat deze op 30 oktober, twee dagen dus na zijn verkiezing, ‘voor het eerst liet horen
dat er een Concilie moést komen’5. In het gesprek met Tardini ging het dus niet om
een vage suggestie die hij terloops liet vallen, alsof hij even een proefballonetje wilde
oplaten. Vanaf het ogenblik dat hij paus werd, was hij overtuigd van de noodzaak
van een Concilie.

3
4
5

Nvdr. We weten nog hoe bij de allereerste aankondiging van het Concilie velen aanvankelijk
dachten dat het in de eerste plaats om de Oecumene, de eenheid der kerken, ging.
L. Capovilla, Giovanni XXIII. Quindici Letture, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1970,
p. 267.
Ibid., p. 746.
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Dat brengt ons tot een belangrijke conclusie. Zijn pontificaat en het Concilie vielen
voor hem om zo te zeggen helemaal samen. Het Concilie zou niet zo maar één van
de gebeurtenissen in zijn pontificaat zijn, zijn hele pontificaat zou daarom draaien.
En als historicus was hij zich heel goed bewust van het oordeel dat de geschiedenis
daarover zou vellen.
We moeten dus afstappen van het idee dat hij voor de allereerste keer aan een
Concillie dacht op die 19e of 20e januari 1959. En eigenlijk is dat nooit erg
aannemelijk geweest. In dat geval zou hij namelijk minder dan een week gehad
hebben om de toespraak waarin hij op 25 januari zijn Concilie aankondigde voor te
bereiden. En enige voorbereiding was toch wel nodig. Was het plan wel te realiseren?
Wat zou het allemaal meebrengen? Wat zou het doel van een Concilie moeten zijn?
Welnu, dat hàd hij op 20 januari allang onderzocht. M.a.w. als Tardini met zijn plan
instemde, dan was dat meegenomen, maar hij vroeg Tardini niet wat deze ervan
dacht, hij vertelde hem dat hij over vijf dagen een Concilie ging afkondigen.
Het is een feit dat hij op 20 januari al op de hoogte was van wat er over een
mogelijk Concilie in de Vaticaanse mappen zat. Als Tardini opwerpt dat er zes jaren
verliepen tussen de bijeenroeping en de opening van Vaticanum I, heeft hij dat
voorzien. Hij kent het dossier over het Concilie-dat-nooit-heeft-plaatsgehad, het
mislukte project van Pius XII in 1948; het feit dat de bisschoppen die toen voor
advies geselecteerd werden, met enthousiasme en tal van suggesties voor de agenda
gereageerd hadden, heeft hem in zijn voornemen gesterkt. Voor Pius XII daarentegen
was dat juist de reden geweest om van het plan af te zien. Pius XII wilde vooral twee
dingen: de definitie van het dogma van Maria's Tenhemelopneming en de veroordeling
van een aantal nieuwe ketterijen. Daarvoor, besloot hij, was geen Concilie nodig6.
Welnu, het is evident dat Joannes zich met deze belangrijke archieven niet in een
paar dagen vertrouwd kon maken. Hij had het druk en hij was oud. Die studie begon
dan ook veel vroeger. Ze begon, geloof ik, met wat Capovilla de vroegste
gedocumenteerde vermelding van een Concilie noemde, 2 november 1958.

6

Nvdr. Joannes XXIII zelf in zijn openingstoespraak op het Concilie: ‘Het is niet onze
voornaamste taak te disputeren over bepaalde fundamentele punten van de kerkelijke leer...
Voor dergelijke discussies alleen was het niet nodig een Oecumenisch Concilie bijeen te
roepen’. Joannes XXIII, Geestelijke Nalatenschap, Lannoo, Tielt/Den Haag, 1966, pp. 25-26.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

102
Maar dan zitten we wel met een hoop problemen. Waarom gaf hij een blijkbaar
opzettelijk misleidend relaas van hoe hij op het idee kwam? Je kunt er immers niet
omheen: het wàs misleidend dat hij zo veel nadruk legde op het gesprek met Tardini,
dat hij het voorstelde als een plotselinge ingeving waardoor hij zelf volkomen verrast
was. Was hij het misschien gewoon vergeten? Dat is niet vol te houden: hij was wel
oud, maar niet gaga, hij was niet wazig als het om dingen ging die hem na aan het
hart lagen. Eén punt kan al meteen worden opgeklaard. In zijn Dagboek schreef hij:
‘ik had er voordien nooit aan gedacht’. Capovilla interpreteert dat als ‘hij had er nooit
aan gedacht voor hij paus werd’ in plaats van ‘voor het gesprek met Tardini’. En die
interpretatie is correct.
Het was altijd al een beetje absurd het zo voor te stellen alsof hij midden in het
gesprek met zijn staatssecretaris ineens aan zijn wenkbrauw plukte en zei: ‘Per Bacco,
ik heb het... een Oecumenisch Concilie!’ Of zich hetzelfde scenario voor te stellen
de dag voordien in de Torre di San Giovanni. In ieder geval, het feit dat hij die twee
andere dingen - een Bisschoppensynode voor Rome en de herziening van het Kerkelijk
Wetboek - eraan toevoegde, suggereert rijp overleg of misschien een Shakespeariaans
‘pond vlees’ voor de Romeinse Curie.
Wat het ‘plotselinge’ van zijn ‘inspiratie’ betreft: voor een man van 78, die op die
leeftijd dagelijks onder een veel intensere druk staat dan hij ooit heeft gekend, waren
de drie maanden die verlopen waren tussen zijn verkiezing en die 20e januari, niet
eens zo'n lange periode om tot zulk een belangrijke en vérreikende beslissing te
komen. Het relaas van het gesprek met Tardini wordt in zijn Dagboek voorafgegaan
door een beschrijving van wat hij de ‘tweede genade’ noemt die hij had ontvangen:
de genade ‘in staat te zijn, als simpel en onmiddellijk uitvoerbaar te aanvaarden
sommige ideeën die op zichzelf helemaal niet ingewikkeld waren, integendeel heel
eenvoudig, maar vérreikend in hun gevolgen en vol consequenties voor de toekomst.
Dat lukte me onmiddellijk. Dat laat zien dat je de goede ingevingen die van O.L.
Heer komen, eenvoudig en vol vertrouwen moet aanvaarden’ (p. 394). Het is een
tekst die een helder licht werpt op Giovanni's geestelijke attitude. Zeggen ‘roep een
Concilie samen’ was gemakkelijk; de complicaties kwamen pas daarna. Maar de
initiële beslissing was een daad van vertrouwen, van overgave. Giovanni had de
moed, eenvoudig te zijn.
Bovendien, als hij van een ‘ingeving’ of ‘inspiratie’ sprak, wilde hij daarmee niet
zeggen dat hij een ‘visioen’ had gehad, dat God hem op de schouder had geklopt en
ingefluisterd: ‘Roep een Concilie samen’. Hij gebruikt het meervoud: ‘goede
ingevingen’. De school van de Geestelijke
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Oefeningen had hem geleerd, de ideeën die hem in zijn gebed te binnen schoten,
nauwlettend te toetsen, hij wist dat we op onze hoede moeten zijn voor
zelfbegoocheling. Een ‘ingeving’ was voor hem een beproefd inzicht dat beoordeeld
moest worden aan zijn vruchten. Capovilla vertelt dat in gesprekken vóór de
afkondiging van het Concilie bleek dat hij er vooral zeker van wilde zijn ‘dat het
geen wilde fantasie of spectaculaire improvisatie was, maar een ingeving waaraan
hij zich als aan Gods wil had te onderwerpen’7. Het gesprek met Tardini was hierin
niet beslissend: daar toetste hij zijn inzicht niet aan Gods wil, maar aan die van de
Curie. Maar toen was het voor de Curie al te laat om nog dwars te gaan liggen.
Er rest ons nog te verklaren wat hij bedoelde met ‘ik zelf was er nog het meest
door verrast’. Als hij er vroeger al aan gedacht had, kan er toch geen sprake meer
zijn van verrassing? Op het eind van zijn leven was zijn spiritualiteit gekenmerkt
door een grote bereidheid om ‘zich te laten verrassen’, dat was voor hem een andere
manier om ‘open te staan voor God’. ‘Bovenal’, schreef hij na zijn retraite in december
1959, ‘moeten we altijd gereed staan voor de verrassingen van de Heer’ (Dagboek,
p. 360). En 11 augustus 1961, naar aanleiding van een meditatie over het Heilig
Bloed - een devotie uit zijn kinderjaren: ‘Deze ingeving, die de laatste tijd als bij
verrassing over me kwam, voel ik in mijn hart als een nieuwe impuls, een nieuwe
geest’ (p. 370). Hier ligt het geheim van de voortdurend zich vernieuwende geestelijke
jeugd van deze oude man. Hij kende Péguy's gedicht over l'Eglise, jeune ensemble
et éternelle. Terwijl met zijn leeftijd lichamelijke ongemakken zich steeds meer lieten
voelen, bleven zijn hart en geest jong. Altijd weer stond hij gereed om zich door de
genade te laten verrassen. De gedachte aan een Concilie was zo een van Gods
verrassingen. Als hij erop inging, was dat een daad van onderwerping aan Gods wil,
niet een lievelingsplannetje van Angelo Roncalli die de kerk eens zou gaan hervormen.
De wortel ervan reikt dieper in zijn verleden, in zijn ervaring met het Modernisme,
in zijn studie van het Concilie van Trente. Maar een echt plan kon het pas worden
toen hij paus was. Het was niet zo dat hij in verbeelding
‘als-ik-eens-paus-was’-spelletjes speelde.

Onmiddellijk vóór de pauskeuze
Het moment waarop Joannes op het idee kwam ‘ik roep een Concilie samen’ hebben
we tot nog toe teruggeschoven naar het allereerste begin

7

Letture, p. 266.
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van zijn pontificaat. Er is een goed geplaatst getuige die het nog verder naar achteren
schuift. Volgens Kardinaal Alfredo Ottaviani, toentertijd Prefect van de Congregatie
voor de Geloofsleer, is het idee al opgekomen tijdens het Conclaaf van 1958. Tien
jaar later, in 1968, kwam Ottaviani met de mededeling voor de dag: ‘De laatste dag
van het Conclaaf ging ik naar de cel van Kardinaal Roncalli en zei hem: ‘Eminentie,
we moeten aan een Concilie denken’... Kardinaal Roncalli maakte die idee tot de
zijne en later hebben we hem horen zeggen: ‘Ik heb aan een Concilie gedacht vanaf
het ogenblik dat ik paus werd’. De waarheid is dat hij onze suggestie overnam Kardinaal Ruffini was ook bij het gesprek aanwezig8.
Wat moeten we daarmee aan, met deze uiterst revisionistische suggestie? De
paradox is namelijk dat op die manier de hele idee afkomstig zou zijn van Ottaviani
en Ruffini, uitgerekend de twee kardinalen die in het Concilie op bijna alle punten
aan de kant van de minderheid stonden en zich ontpopten als Joannes' hardnekkigste
tegenstanders? Kennelijk probeerde Ottaviani het idee van een Concilie te ‘kapen’.
Daartegenover staat Joannes' duidelijke verklaring dat het ‘helemaal mijn eigen idee
was’. Wie van beiden heeft dan gelijk? Het lijkt heel waarschijnlijk dat een gesprek
van die aard wel degelijk plaats heeft gehad, Ottaviani was geen leugenaar. Het
bevestigt trouwens de mening dat Roncalli aan een Concilie dacht vanaf het ogenblik
dat hij paus werd. En het neemt helemaal niet weg dat het idee van hém kwam. Als
we maar beseffen dat hij een ander Concilie bedoelde dan Ruffini en Ottaviani. Die
hadden een Concilie op het oog dat uitsluitend gewijd zou zijn aan het rechtzetten
van de dwalingen die volgens hen in kerk en wereld rondwaarden. In die optiek
hadden beiden gewerkt aan het project van 1948. Dat was een reden te meer waarom
Joannes zijn plan geheim moest houden tot hij zelf een voldoende duidelijk inzicht
had in doel en opzet van zijn Concilie. Als iedereen op de kar van het Concilie sprong
zonder inzicht in de richting die hij het uit wilde sturen - oecumene en aggiornamento
- kon dat alleen maar uitlopen op een totale mislukking. Ottaviani's aanspraak laat
overigens nog maar eens zien dat de idee van een Concilie op zichzelf noch
‘progressief’, noch ‘conservatief’ is. Het hangt er maar van af wat je ervan maakt.
Om die reden was de openingstoespraak van Joannes XXIII op het Concilie zo
belangrijk. Hij keerde zich tegen de pessimisten en onheilsprofeten,

8

Epoca, 8 december 1968.
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die in de wereld van vandaag niets goeds weten te vinden. ‘De Oecumenische
Concilies uit het verleden zijn vooral bijeengeroepen om de zuiverheid van het geloof
te toetsen... al naargelang de besmetting van ketterijen en dwalingen in de Kerk
trachtte binnen te dringen... De Kerk heeft zich zonder ophouden tegen dergelijke
dwalingen verzet; zij heeft ze dikwijls met ongekende hardheid veroordeeld. Nu wil
zij zich eerder bedienen van een liefdevol heelmiddel dan van onverbiddelijke
veroordelingen’. Op die manier stuurde hij het Concilie de richting uit die hij op het
oog had vanaf het begin van zijn pontificaat.
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J. Joyce en de Geestelijke Oefeningen
A Portrait of the Artist as a Young Man
J. Kuin
In dit jaar van Joyce-herdenkingen is weinig geschreven over de eerste roman van
James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man. Alle aandacht is uitgegaan
naar Ulysses en Finnegans Wake. Deze verwaarlozing is begrijpelijk omdat men,
mede onder invloed van het structuralisme, deze twee grote experimentele romans
uitsluitend beschouwt als in zichzelf opgesloten taalspelen die geen verwijzing naar
een buitentalige werkelijkheid bezitten. Tot deze stellingname dwingen de teksten
zelf echter geenszins. Joyce's taalspel verwijst met grote kracht naar Joyce zelf als
auteur van deze boeken. Joyce kan met recht beschouwd worden als de meest
onpersoonlijke romanschrijver die zich volmaakt verbergt achter zijn personages,
even ongrijpbaar als klassieke toneelschrijvers. Maar hij is tevens volstrekt
ondramatisch omdat zijn figuren uitsluitend in en door de taal leven: hun
persoonlijkheid is taal, hun omgeving bestaat uit zinnen, wat hun overkomt is puur
taalspel. In dit eigenzinnig taalgebruik is Joyce als auteur alomtegenwoordig. Daar
ligt de verwijzende werking van zijn romans. Juist omdàt alles taalspel is geworden,
duidt deze taal op een bijzondere taalschepper; uiteindelijk is b.v. het Dublin uit
Ulysses meer de stad van Joyce dan van Bloom.
Vanzelfsprekend mag men deze Joyce niet zonder meer gelijkstellen met de
historische Joyce die honderd jaar geleden is geboren en in 1941 te Zürich is
overleden. Hier wordt geen terugkeer naar de biografische kritiek bepleit. Het gaat
over de ‘talige’ Joyce, Joyce als hoofdpersoon in zijn werk, verborgen maar alles
bedenkend en uitdrukkend.
Van deze Joyce kunnen in zijn taalspelen vele trekken worden onderkend: zijn
intelligentie, zijn zinnelijkheid, zijn egoïsme, zijn niets ontziende eerlijkheid, zijn
fantasie, zijn vermogen tot deernis, zijn spotzucht. Eén aspect van zijn taalgebruik
wordt echter dikwijls over het hoofd gezien: Joyce is in zijn werk aanwezig als een
tragische, innerlijk verscheurde figuur. Alles wat hem ter harte gaat: het gezinsleven,
zijn land en vooral Dublin, zijn geloof - tracht hij radicaal en furieus te relativeren,
te ontkennen en te vernietigen. Hij is steeds bezig zich los te rukken van datgene
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waarmee hij met alle vezels van zijn wezen verbonden is. Maar tegelijk ziet hij er
fanatiek op toe dat hij zich nooit geheel losrukt; hij laat alles achter zich maar laat
niets los. Hij beschouwt dit uitputtend afstand nemen als de volstrekt noodzakelijke
voorwaarde voor zijn kunstenaarschap. De allereerste alinea van zijn Ulysses is reeds
een prachtige illustratie van deze tragische zelfkwelling. De beschrijving van Buck
Mulligan die naar boven gaat om zich op het platform van de Martellotoren te scheren
op deze mooie junidag in 1904, is doortrokken van herinneringen aan de Trentse
ritus van het begin van de Mis. De gedetailleerdheid van deze herinneringen verraadt
een liefdevolle betrokkenheid. Tegelijk wordt deze prille beleving totaal uit haar
verband gerukt en toegepast op de heidense Buck. Deze combinatie van intense
betrokkenheid en ijzingwekkende afstandelijkheid kenmerkt heel het boek; zij heeft
niet alleen betrekking op religieuze herinneringen, maar op alles wat de jonge Joyce
intens heeft beleefd.

Sleutel voor Joyce's tragiek
Deze tragische verscheurdheid is geen literaire hypothese, maar haar ontstaan wordt
nauwkeurig beschreven in Joyce's eerste roman, A Portrait. Deze roman biedt de
sleutel voor de tragiek van het kunstenaarschap van Joyce. In vijf grootse momenten
(epifanieën) beschrijft hij hoe Stephen Dedalus (d.w.z. Joyce juist als schrijver)
gedwongen wordt het kunstenaarschap te zien als een opgave tot afstand nemen van
wat hem ter harte gaat.
A Portrait of the Artist as a Young Man (een feilloos gekozen titel, hoewel na veel
aarzeling tot stand gekomen) bevat vijf hoofdstukken die ieder een bepaalde fase
van Stephen Dedalus' jeugd beschrijven. Elk hoofdstuk wordt besloten met een
intense ervaring die de periode afsluit en de weg voor nieuwe ervaringen opent. In
het eerste hoofdstuk is Stephen, leerling aan een jezuïeteninternaat, een bang,
intelligent jongetje. Toch durft hij zich bij de rector, een verre god, te gaan beklagen
als hij door een sadistische tuchtprefect onrechtvaardig wordt gestraft. In het tweede
hoofdstuk is hij leerling aan een gymnasium, eveneens door jezuïeten geleid. Daar
ontwaakt op felle wijze zijn seksualiteit, zodat hij als jongen van zestien jaar de roze
buurt van Dublin regelmatig bezoekt. Het derde hoofdstuk beschrijft een retraite die
hij als leerling van de hoogste klas moet meemaken. De preek over de hel maakt zo'n
overweldigende indruk, dat hij gaat biechten en probeert een godgewijd leven te
leiden. Wanneer in het vierde hoofdstuk de rector hem uitnodigt om bij de jezuïeten
in te treden schrikt
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hij terug. Als zijn vrienden hem wegens zijn literaire begaafdheid stephaneforos:
kransdrager, overwinnaar noemen en hij het silhouet van een meisje ziet afgetekend
tegen de zee, beseft hij juichend dat hij definitief voor seksualiteit en kunstenaarschap
heeft gekozen. In een serie gesprekken met zijn vrienden laat Stephen in het vijfde
hoofdstuk zien hoe zijn visie op dit kunstenaarschap het zeer persoonlijk accent krijgt
van afstandelijkheid: hij moet zich radicaal losmaken van zijn familie, zijn land en
zijn geloof, want zo alleen kan hij deze thema's tot onderwerp maken van zijn romans.
Hij kiest voor ballingschap en eenzaamheid1.
A Portrait toont aan hoe het idee van tragische afstandelijkheid de weerslag is van
een diepe religieuze ervaring, in twee fasen: van sterke identificatie en van distantie.
De preek over de hel functioneert midden in de roman als het scharnier van de
tweevoudige omslag.
Deze meditatie over de hel is het onderdeel van een retraite die een gepopulariseerde
versie blijkt te zijn van de beroemde Exercitia Spiritualia of Geestelijke Oefeningen
van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. De analyse van A Portrait
voert tot de verrassende conclusie dat de Exercitia aan de wieg hebben gestaan van
het modernistische experimentele proza in Engeland. De conclusies die Stephen uit
zijn retraite trekt, worden door Joyce gebruikt als de theorie over de literatuur
vanwaaruit hij zijn experimentele romans zal gaan schrijven. Wanneer men zich
bovendien herinnert dat de jezuïet G.M. Hopkins de grote voorloper is geweest van
het modernisme in de poezie en dat zijn gedichten sterk door de ignatiaanse
spiritualiteit zijn beïnvloed, dan blijkt hoezeer de Exercitia de Engelse literatuur van
deze eeuw hebben beïnvloed2. Boeiend is daarbij het feit dat deze invloed zich op
dubbele wijze heeft laten gelden: Hopkins heeft de spiritualiteit van de Geestelijke
Oefeningen ten volle aanvaard; Joyce heeft haar uiteindelijk afgewezen, maar blijft
toch in haar ban.

1

2

Van dit laatste en zeer belangrijke hoofdstuk bestaat nog een andere versie, getiteld Stephen
Hero, het enige fragment dat overgebleven is van een eerdere en uitgebreidere versie van A
Portrait, die door Joyce grotendeels werd vernietigd. Dit fragment is traditioneler van aard,
het is een duidelijke poging om in de vorm van een ik-roman een psychologische uitleg te
geven van Stephen's ervaringen aan de universiteit. In de uiteindelijke versie, als vijfde
hoofdstuk van A Portrait, wordt niets uitgelegd, maar Stephen wordt onmiddellijk symbolisch
aanwezig gesteld. Hierdoor komen zijn ervaringen en gedachten veel directer over. Het boek
dwingt nu de lezer tot psychologische reflectie; het neemt die taak niet van hem over.
Voor een analyse van de spiritualiteit in de gedichten van Hopkins zie: Dr. J. Kuin, Over de
poëzie van Gerald Manley Hopkins s.j., in Ons Geestelijk Leven, juli 1982.
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Geestelijke Oefeningen
In literaire beschouwingen over beide auteurs treft men nogal eens simplificerende
tegenstellingen aan. In een meer religieus-gevoelige kritiek wordt Joyce voorgesteld
als de verdoemde ziel die wetens en willens het geloof verloochende, terwijl Hopkins
de heldhaftige jezuïet is die zijn literair genie geheel in dienst stelde van zijn religieuze
roeping. In een andere context ziet men Joyce graag als de moedige kunstenaar die
alle godsdienstige kluisters van zich heeft afgeschud en Hopkins als een timide ziel
die zich geheel door zijn kerk en orde laat leiden. Deze simplificaties verduisteren
in hoge mate de werkelijke invloed die de Exercitia op beide schrijvers hebben
uitgeoefend.
Wetenschappelijk zou een ingewikkeld hermeneutisch proces nodig zijn om
nauwkeurig de rol van de Exercitia te beschrijven. Men zou eerst de ‘Sitz im Leben’
van het werk in zijn oorsprong moeten aanduiden: de bedoeling van Ignatius, de
omstandigheden waarin het werd geschreven, de groep voor wie het was bedoeld.
Vervolgens zou men de Exercitia in een nieuwe ‘Sitz’ moeten plaatsen en bepalen
hoe zij overkwamen bij mensen uit het laat-Victoriaanse tijdperk in Engeland en
Ierland. Tenslotte zou men de mentaliteit van onze eigen tijd moeten peilen en in
rekening brengen hoe wij tegenover de Exercitia, tegenover het Victoriaanse tijdperk
en in het bijzonder tegenover het werk van Joyce en Hopkins staan. Deze activiteiten
zijn niet te scheiden, want zij moeten alle door critici van deze tijd worden uitgevoerd.
Het is de enige begaanbare weg: enerzijds de Exercitia, ondanks hun vreemdheid
voor het hedendaags levensgevoel met groot respect benaderen omdat zij een rijke
geschiedenis achter zich hebben en een diepgaande invloed hebben uitgeoefend op
vele hoogstaande geesten; anderzijds zich door deze historische rijkdom niet zo laten
imponeren dat men ze vanuit onze tijdgeest niet kritisch zou durven ondervragen.
Traditie en modern tijdsbesef moeten beide steeds opnieuw in de waagschaal worden
gesteld in de overtuiging dat beide door dit waagstuk worden verrijkt.
In de populaire versie van de Geestelijke Oefeningen die Stephen (Joyce) heeft
meegemaakt, was de volle maand die Ignatius voorzag, samengebald tot enkele
dagen. Deze inkrimping ging meestal gepaard met een zekere vervorming: wat tot
de eerste week behoort (vooral de overwegingen over de zonden en over de hel) werd
breed uitgemeten, wat in de drie andere weken werd overwogen (het leven, lijden
en verrijzen van Christus) werd meer als een afsluitende toegift aangeboden. Mensen
die in de ‘wereld’ bleven, moesten vooral van de zonde worden afgeschrikt.
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Uit A Portrait blijkt dat vooral twee elementen uit de eerste week een diepe indruk
op de intelligente en gevoelige Stephen hebben gemaakt. Het eerste thema is het zgn.
Principium et Fundamentum (Grondbeginsel en Grondslag) waarmee de Exercitia
beginnen: ‘De mens is geschapen om God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen
en te dienen en daardoor het heil van zijn ziel te bewerken’3. Deze tekst is eigenlijk
niets anders dan het antwoord op de eerste vraag van de oude catechismus. Maar de
formulering krijgt hier een ongekende rationele kracht en helderheid. Het
Grondbeginsel wordt gepresenteerd als een theologische ‘idée claire et distincte’
waaruit alles kan worden afgeleid, de theologische pendant van die andere ‘idée
claire’ van een eeuw later waaruit een hele filosofie werd afgeleid. ‘Porro huius
Principii practici applicatio propemodum est infinita’ staat te lezen in Roothaans
officiële uitleg4, ‘de toepassing van dit principe is praktisch eindeloos’. In diezelfde
commentaar vindt men dan ook veel termen met een typisch logische connotatie:
‘Unde sequitur... Haec est consecutio... Hieruit volgt... De praktische conclusie die
hieruit getrokken moet worden’, enz.

Heilige indifferentia
De onverbiddelijke logica van het Principium doet zich aanstonds gelden in de
conclusies die er ten aanzien van alle aardse waarden uit worden getrokken: ‘Het
overige op het aanschijn der aarde is geschapen voor de mens, om hem het doel te
helpen nastreven waarvoor hij geschapen is’. Hieruit volgt dan de beroemde ‘heilige
onverschilligheid’: ‘Daarvoor is het nodig ons voor al het geschapene onverschillig
te maken’, een onverschilligheid die later uitvoerig zal worden toegelicht, vooral in
het Praeambulum ad Electionem faciendam, de inleiding op het maken van een
keuze. Het lijkt erop of alle aardse waarden worden herleid tot pure middelen en
geen innerlijke betekenis bezitten. In Roothaans toentertijd geautoriseerde
commentaar: ‘Het zijn middelen, instrumenten en van middelen en instrumenten
moeten we ons vooral, ja uitsluitend afvragen of en in hoeverre het middelen zijn
die tot het doel leiden’. In termen van de traditionele wijsbegeerte zou men kunnen
zeggen dat hier elk geschapen bonum

3

Voor de Nederlandse citaten is gebruikt de uitgave Geestelijke Oefeningen, inleiding en

4

vertaling door P. Penning de Vries, Lannoo, Tielt/Amsterdam, 19772.
Voor de Latijnse citaten is gebruikt de uitgave Exercitia Spiritualia S.P. Ignatii de Loyola.
Versio litteralis ex autographo hispanico, notis illustrata, auctore R.P. Joanne Roothaan.
Editio tertia, Ratisbonae, 1923.
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honestum dat in en uit zich zelf aantrekkelijk is, wordt ontkend of afgewezen; alle
goed wordt herleid tot een bonum utile ten opzichte van één enkel bonum honestum:
de dienst van God. Bovendien wordt, consequent overigens, de suggestie gewekt dat
uit de kennis van het einddoel alles deductief kan worden afgeleid wat de mens in
zijn leven heeft te doen. Nu mag bekend worden verondersteld dat deze pure
instrumentaliteit van het aardse leven niet noodzakelijk uit het Grondbeginsel volgt
en zo niet door Ignatius is bedoeld. De tekst van de Exercitia toont zelf interessante
aarzelingen ten aanzien van de dodelijke logica van de onverschilligheid. Maar deze
belangrijke nuanceringen dringen niet door tot een jongen van zestien jaar. Uit A
Portrait blijkt hoe de radicaliteit van het Principium wordt verwerkt door Stephen,
die voor het eerst de schoonheid van de poëzie ontdekt (‘he felt that the spirit of
beauty had folded him round like a mantle’, p. 171)5, en de vervoering van de
verliefdheid of het genot van de seksualiteit beleeft. De wereld biedt zich in haar
eigen waarde aan; het lijkt onmogelijk alles tot ‘middel’ te reduceren. Hoe laat de
vrijheid en de oorspronkelijkheid van een kunstenaar zich rijmen met volstrekte
dienstbaarheid aan God? Uit de roman blijkt dat Stephen (en op grond van de grootse
biografie over hem door Richard Ellmann, ook Joyce zelf) nooit de mogelijkheid
heeft gezien om de creativiteit van de kunstenaar in te voegen in dienstbaarheid aan
God. De artistieke vrijheid heeft Joyce altijd ervaren als in concurrentie met Gods
soevereiniteit. Hierin verschilt Stephen-Joyce wezenlijk van Hopkins.

Geseculariseerde indifferentie
Een diepgaand conflict kon niet uitblijven. Eerst zien wij Stephen de keuze maken
voor onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods wil, d.w.z. voor het priesterschap
en tegen de dichtkunst. Maar al gauw volgt een radicale wending: hij maakt zich los
van zijn geloof en stelt zich even onvoorwaardelijk in dienst van liefde en kunst. Een
compromis is opnieuw uitgesloten. Stephens keuze behoudt allerlei trekken van het
Principium, waarvan de rationele radicaliteit nu echter geseculariseerd wordt. Hij
kiest immers niet voor egoïsme, maar stelt zich zonder voorbehoud in dienst van
andere waarden dan de Exercitia voorhielden.

5

Voor de citaten uit A Portrait is gebruik gemaakt van de gemakkelijk verkrijgbare uitgave
uit de serie Penguin Modern Classics, 1967.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

112
Deze overeenkomst blijkt uit Stephens theorie over de onpersoonlijkheid van de
kunstenaar, die in het vijfde hoofdstuk zo uitvoerig wordt toegelicht. Nadrukkelijk
stelt hij de activiteit van de kunstenaar gelijk aan de activiteit van de scheppende
God: ‘The artist, like the God of creation, remains within or behind or beyond or
above his handiwork, invisible, refined out of existence, indifferent, paring his
fingernails’ (p. 215). Hieruit trekt Stephen de conclusie die voor de modernistische
kritiek van de 20e eeuw een van de centrale stellingen zal blijven: ‘The personality
of the artist... finally refines itself out of existence, impersonalizes itself, so to speak’
(p. 214). Dit is voor Stephen-Joyce geen holle frase; deze artistieke
onpersoonlijkheidsvisie vereist een radicale onverschilligheid ten opzichte van alles
wat Stephen vanaf zijn jeugd het meest dierbaar is geweest. Daarvan moet hij zich
losmaken om de onpersoonlijkheid te realiseren die voor een kunstenaar is vereist
om artistiek verantwoord te schrijven over wat hem beweegt. Enerzijds erkent hij:
‘This race and this country and this life produced me... I shall express myself as I
am’ (p. 202). Daar wordt echter bijna onmiddellijk aan toegevoegd: ‘You talk to me
of nationality, language, religion, I shall try to fly those nets’ (p. 203), en: ‘I will not
serve that in which I no longer believe, whether it calls itself my home, my fatherland,
or my church...’ (p. 247). Uit de opsomming - het zijn precies de drie grote thema's
van A Portrait - blijkt dat het bij Stephen dus niet uitsluitend gaat over een religieus
conflict. Zo besluit hij zijn familie, zijn land en zijn kerk te verlaten: ‘Away then: it
is time to go... He knew his part’ (p. 245), ‘I do not fear to be alone... or to leave
whatever I have to leave’ (p. 247) en op de laatste bladzijde: ‘the white arms of
roads... They are held out to say: We are alone - come’. Het gehele vijfde hoofdstuk
is één groot commentaar op wat hier wordt beweerd. Alleen op deze wijze, in deze
totale onverschilligheid in de praktijk van het leven, zal Stephen-Joyce in Ulysses
en in Finnegans Wake eindeloos over zijn home, zijn fatherland of zijn church kunnen
schrijven zoals het een kunstenaar betaamt: in tragische en heroïsche afstandelijkheid.
Zijn vriend Cranly voorziet deze verscheurdheid al: ‘It is a curious thing... how your
mind is supersaturated with the religion in which you say you disbelieve’ (p. 240).
Stephen besluit zich indifferent te gedragen ten aanzien van alle geschapen dingen
en wel van die hem het meest ter harte gaan; hij zal zich hiermee alleen bezig houden
voorzover zij dienstbaar zijn voor het artistieke einddoel (quantum ipsum iuvant ad
finem suum) waarvoor hij meent geschapen te zijn: de literatuur.
Nu wordt het Principium et Fundamentum niet als zodanig in de roman vermeld.
Maar impliciet is de aanwezigheid ervan onontkoombaar. De
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weerspiegeling van het Principium in de theorie van de onpersoonlijkheid van de
kunstenaar en diens totale opoffering voor zijn werk is in de roman de bekroning
van de alomtegenwoordige invloed van de jezuïeten op de vorming van Stephen. Zij
zetten een onuitwisbaar stempel op zijn inzichten. Bij hen heeft Stephen de geest
van het Principium in levende lijve ontmoet: zo kan hij het dienstbaar maken aan
zijn eigen doelstelling.

Angst en religie
Een ander element uit de eerste week van de Geestelijke Oefeningen wordt wel
uitdrukkelijk vermeld en geeft aan de roman zijn dramatische spanning. Een preek
over de hel vult het grootste gedeelte van het derde en middelste hoofdstuk. Het is
een machtig stuk proza waarin geheel volgens de meditatietechniek van de Oefeningen
alle zintuigen, het gevoel en het verstand beurtelings worden ingeschakeld om de
wil systematisch een diepe afschuw voor het hellevuur in te prenten. Ondanks de
barokke inhoud van de voorgehouden verschrikkingen blijft de taal van de predikant
verbluffend nuchter en doorzichtig. De meditatie wordt er des te angstaanjagender
om: denk maar niet dat de man aan het fantaseren is. Geen ogenblik vergeet de lezer
dat de preek gericht wordt tot jongens van vijftien zestien jaar. Het telkens klinkende:
‘My dear little brothers in Christ’ lijkt een sinister sadisme amper te verhullen. Dit
deel van de roman gaat de functie die het in het boek heeft verre te boven; deze preek
over de hel is een klassieke uitbeelding van een door pure angst bepaalde
godsdienstigheid.
Voor Stephen zelf functioneert de meditatie over de hel als het expliciete motief
voor de dubbele ommezwaai waarover reeds is gesproken: een zich totaal overgeven
aan het religieuze gevolgd door de definitieve afwijzing van zijn geloof. Intuïtief
heeft Stephen aangevoeld dat de grondinspiratie die voor een leven volgens de
Exercitia vereist is bij hem niet aanwezig was en hij heeft geweigerd zich door valse
motiveringen van angst of verlangen naar macht te laten leiden. De radicaliteit van
het Principium kan immers alleen op evenwichtige wijze beleefd worden vanuit een
sterke liefde tot God. Is die aanwezig dan krijgt alles zijn juiste plaats, dan wordt de
absoluutheid van de onverschilligheid vanzelfsprekend en verliest de meditatie over
de hel haar ongezonde dreiging. Wat motivatie betreft, zouden de Exercitia van achter
naar voren gelezen moeten worden. Ze zijn geschreven door iemand die reeds geheel
door God was gegrepen. Daarom is het boek meer een handleiding hoe in die liefde
te blijven en te groeien dan als een weg naar die liefde.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

114
De liefde tot God speelt echter geen enkele rol in de uitwerking van de retraite op
Stephen. Vlak voor de retraite is op felle wijze zijn seksualiteit ontwaakt. Hij weet
daar absoluut geen raad mee. Door zijn opvoeding is de seksualiteit zwaar belast;
alles daarvan ervaart hij als vies en zwaar zondig maar tegelijk voelt hij er zich
machteloos aan onderworpen. Dan houdt de preek over de hel hem in de levendigste
kleuren voor wat hem voor eeuwig te wachten staat. In panische angst slaat hij op
de vlucht voor zijn seksualiteit. Hij gaat biechten en probeert zich voor de eeuwigheid
veilig te stellen in een godgewijd leven: ‘Every morning he hallowed himself anew
in the presence of some holy image or mystery. His day began with an heroic offering
of its every moment of thought or action for the intentions of the sovereign pontiff
and with an early mass... His daily life was laid out in devotional areas... On each of
the seven days of the week he further prayed that one of the seven gifts of the Holy
Ghost might descent upon his soul... (p. 147-148). Dat is niet gering voor een jongen
van zestien. Zijn vitaliteit is echter te sterk om zich louter door angst te laten intomen.
Op subtiele wijze wordt beschreven hoe zijn gewone zelf zijn rechten weer komt
opeisen. De definitieve beslissing valt - zeer betekenisvol voor de situatie - wanneer
de rector van het college hem voorspiegelt om jezuïet te worden. In die uitnodiging,
die tien regels van het boek beslaat, komt achtmaal het woord ‘power’ voor. ‘A flame
began to flutter again on Stephen's cheek as he heard in this proud address an echo
of his own proud musings’ (p. 158). Maar als het om macht gaat, is het niet deze
macht, die hem ‘a grave and ordered and passionless life’ zou kunnen doen
aanvaarden. Stephen voelt aan dat de juiste motiveringen voor zijn vroom leven en
voor de uitnodiging om jezuïet te worden ontbreken. Daarom rukt hij zich los van
de angstaanjagende beklemming van de retraite, die hem enige maanden in haar ban
had gehouden, en weigert hij op de uitnodiging in te gaan: ‘when the moment had
come for him to obey the call he had turned aside, obeying a wayward instinct... the
oils of ordination would never anoint his body. He had refused. Why?’ (p. 165).
Stephen ervaart het als een keuze voor zijn authentieke zelf, als het bereiken van
geestelijke volwassenheid: ‘His soul had risen from the grave of boyhood, spurning
her grave-clothes’ (p. 170); de uitnodiging van de rector had hem in de oren geklonken
als een vervreemdend geluid: ‘the inhuman voice that had called him to the pale
service of the altar’ (p. 170). Nergens wordt men echte religieuze bezieling gewaar.
De reactie op de retraite en de weigering om priester te worden worden in de roman
geheel beheerst door het probleem van Stephens zondige seksualiteitservaringen.
Ook hier heeft Stephen geen mogelijkheid gezien om zijn
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felle temperament in harmonie te brengen met een christelijk leven, evenmin als dat
het geval was voor zijn ontwakend kunstenaarschap. ‘Not to fall was too hard, too
hard’ (p. 162). Seksualiteit en kunstenaarschap behoren voor Stephen onverbrekelijk
bij elkaar. Zij komen beide voort uit eenzelfde bron van vitaliteit: zijn ware
persoonlijkheid: ‘He would create proudly out of freedom and power of his soul’ (p.
170). In het licht van deze verbondenheid moet men de lange passage lezen uit het
vijfde hoofdstuk waarin het ontstaan van een gedicht wordt beschreven. De bron van
deze poëtische inspiratie is Stephens erotische vervoering voor een meisje. Tegenover
deze seksuele en artistieke vitaliteit stelt de roman als tegenwicht slechts de angst
voor de hel en een blinde, ongeïnspireerde volstrekte gehoorzaamheid.

Hopkins
Bij de dichter Hopkins liggen ook hier de verhoudingen totaal anders. De vergelijking
tussen beiden is daarom zo leerzaam omdat beiden dezelfde invloed hebben ondergaan
van een christelijk ideaal zoals door de Exercitia wordt voorgehouden. Uit alle
beschikbare bronnen blijkt wel dat Hopkins nooit de onstuimige seksualiteit in zijn
jeugd heeft gekend zoals Joyce; in dit opzicht was hij een totaal ander mens dan
Stephen-Joyce. Wel zijn er bij Hopkins veel sporen van een grote angst voor de hel
te vinden. In zijn grote gedicht The Wreck of the Deutschland staat de uitbeelding
van zijn overgang tot het katholicisme en zijn keuze voor het kloosterleven duidelijk
onder invloed van de angst voor een strenge, oordelende God: ‘The frown of his face
/ Before me, the hurtle of hell / Behind, where, where was a, where was a place?’
(derde strofe). Tegelijk blijkt echter overduidelijk dat Hopkins is gegrepen door een
sterke liefde voor Christus. Bij hem werkt de grondinspiratie van de Exercitia wel
door; hierdoor krijgt zijn angst voor de hel een andere functie. Er is geen sprake van
een panische vlucht uit angst en verzet uit reactie daarop. Men voelt bij hem een
volwassen overgave aan God aanwezig. Zijn keuze voor het priesterschap heeft alle
kenmerken van innerlijke vrijheid; uit eigen beweging, zelfs tegen zijn omgeving in
zoekt hij contact met het rooms-katholicisme en met de orde van de jezuïeten. De
radicaliteit van het Principium et Fundamentum wordt daarom een harmonische
factor in zijn leven.
Dit essay heeft wellicht duidelijk gemaakt dat de Exercitia een niet te verwaarlozen
invloed hebben uitgeoefend op leven en werken van Joyce en, hier minder uitgewerkt,
op Hopkins, twee uiterst belangrijke koplo-
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pers in de moderne Engelse literatuur. De roman A Portrait was hiervoor een
onmisbare bron. Alleen deze roman geeft een rechtstreekse uitbeelding, in de
ervaringen van Stephen Dedalus, van de drie grote thema's van Joyce's werken: gezin,
Ierland en katholicisme. Zijn grote romans komen tot stand door afstand te nemen
van deze bronnen van inspiratie. Zo ontstond de tragische spanning die in de stijl, in
het beeldgebruik en in de opbouw van de Ulysses en Finnegans Wake te bespeuren
is.
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‘Engagés et Enragés’
Recente Franstalige literatuur in België II
Sven-Claude Bettinger
In een vorige bijdrage1 heb ik het ontstaan van een geëngageerde en ‘toornige’
Franstalige literatuur in België beschreven aan de hand van het oeuvre van de oudste
vertegenwoordiger ervan, René Kalisky. Engagement en poëzie, zij het in minder
cerebrale vorm, karakteriseren ook de romans van de in 1939 geboren Pierre Mertens,
die een jaar na Kalisky met de roman L'Inde ou l'Amérique debuteerde.

Pierre Mertens (o1939)
De volkenrechtspecialist P. Mertens heeft vele jaren voor de ‘Belgische Liga ter
Verdediging van de Mensenrechten’ en voor ‘Amnesty International’ in crisisgebieden
gewerkt. Die ervaringen heeft hij in al zijn geschriften verwerkt. Zijn - ook wat de
vorm betreft - meest fascinerende roman is zijn in 1974 verschenen Les bons offices
(Le Seuil). Realistische, ter plekke opgetekende situatieschilderingen wisselen af
met persoonlijke reminiscenties, herinneringen, uitweidingen, op hun beurt
onderbroken door ritmisch terugkerende dwarsverwijzingen naar muziekstukken en
filmen. Werkelijkheid en onwezenlijkheid, verleden en heden, wereld en ik stromen
samen in dit nu eens langzaam, dan weer staccato-achtig voortschrijdend werk. Zoals
in de stukken van Kalisky moet de lezer zich ook in de romans van Mertens geheel
op de tekst concentreren om de nuances te kunnen vatten.
In Les bons offices speelt de handeling zich af op twee hoofd- en verschillende
ondergeschikte niveaus. Op het eerste hoofdniveau gaat het om de beroepscarrière
van Paul Sanchotte, die in opdracht van een internationale hulporganisatie in
verschillende oorlogsgebieden het welzijn en de repatriëring van krijgsgevangenen
behartigt. Met een duidelijke verwijzing naar het tweede hoofdniveau omschrijft hij
zelf dat soort werk als ‘de

1

In Streven, oktober 1982, pp. 53-59.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

118
gemoedstoestanden van een handelsreiziger van de westerse democratieën’.
Met die Paul Sanchotte gaat het langzaam maar zeker bergaf. In zijn beroep zet
hij zich steeds meer voor één enkele ‘zaak’ in: de bevrijdingsstrijd van de Palestijnen.
Zijn directeur vermaant hem - tevergeefs - herhaalde malen onpartijdig te blijven,
zijn eigen gevoelens en inzichten niet te laten meespelen: ‘Die uit schuldgevoelens
geboren liefde voor alle mogelijke slachtoffers leidt tot niets, mijn beste man! De
aantrekkingskracht die nederlagen op u uitoefenen, kan u er slechts toe brengen dat
u vroeg of laat een situatie catastrofaal vals zult beoordelen. De overwonnenen
vergeeft men nog, maar hun partijgangers niet. Integendeel, zij zijn de eeuwige
verliezers in het spel van de geschiedenis. Er is geen erger manier om ongeloofwaardig
te worden’. Maar de herinneringen die Paul Sanchotte uit zijn kindertijd en jeugd
met zich meedraagt, doen hem alle nog zo goed gemeende raadgevingen in de wind
slaan. Hij denkt terug aan de veroordeling van Ethel en Julius Rosenberg in het
Amerika van Mac Carthy, aan de Hongaarse opstand, aan de mijncatastrofe in het
Waalse Marcinelle waar, eveneens in 1956, honderden mijnwerkers, hoofdzakelijk
gastarbeiders, het leven lieten. Hij herinnert zich de grote brand in de Brusselse
‘Innovation’, 1967, en de vele oorlogen in de Derde Wereld, de talloze
bevrijdingspogingen van geknechte volkeren. Uit al die voor de geëngageerde
intellectuelen verloren ‘oorlogen’ trekt Sanchotte de definitieve conclusie dat zij ten
alle prijze, zoals Sancho en Don Quichotte (naar wie zijn naam verwijst) verder
dienen te strijden want: ‘vergeten is verraden’.
Op het eerste hoofdniveau maakt Pierre Mertens schoonschip met de comfortabele
onbewogenheid van de voornamelijk verbaal geëngageerde westerse intellectuelen.
De hele draagwijdte van de aangesneden problematiek wordt in twee stilistisch
meesterlijke collages duidelijk. In een eerste collage wisselen hartverscheurende,
diep-menselijke passussen uit de gevangeniscorrespondentie van Ethel en Julius
Rosenberg af met even ontroerende uittreksels uit de brieven van Mozart aan
Konstanze. In een tweede collage wordt de ontzetting die de gebeurtenissen indertijd
veroorzaakten, weer opgeroepen in een montage van slagzinnen, citaten uit dagbladen
en interviews, die in scherp contrast staan met het huidige schouderophalen.
Op het tweede hoofdniveau wordt de persoonlijke betrokkenheid van Paul.
Sanchotte nog meer geaccentueerd. In lange monologiserende interviews van hem
en zijn vrouw Roxane met een niet nader genoemde, geheimzinnige derde die borende
vragen stelt, komt de langzame aftakeling van hun huwelijk aan het licht en tevens
het geluk dat beiden in een
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nieuwe relatie gevonden hebben. In het geval van Paul gaat het om een Palestijnse
die genoeg heeft van het terrorisme en nu in Parijs politicologie studeert. Zij is de
diepere oorzaak van Pauls engagement voor de Palestijnse zaak. Maar zij is het ook
die Paul, die reeds om harentwille zijn carrière op het spel zette, volledig in het
ongeluk zal storten door op hem de verdenking te laten rusten dat hij in het geheim
voor de Israëlische veiligheidsdiensten werkt. Achter blijft een man voor wie het
eigen bestaan en de wereld één puinhoop is en die bekent: ‘Ik ben niet hier, ik ben
evenmin elders. Waar ben ik? Dat is een levensgrote vraag’.
Pierre Mertens' in 1978 verschenen roman Terre d'asile is wat de structuur betreft
van een simpeler factuur. Hier treedt de betrokkenheid ‘ik’ niet rechtstreeks op, het
historisch referentiekader blijft tot een enkele situatie beperkt, hallucinaties en
rechtvaardigingen spelen er geen rol. Maar de handeling wordt er niet minder
indringend om. Een Chileens ingenieur, Jaime Morales, kan door de bemiddeling
van een Belgisch comité ter bevrijding van de slachtoffers van het Pinochet-regime
naar België emigreren. Op een regenachtige zomermorgen landt hij op de Brusselse
luchthaven. Enkele studenten en leden van het comité halen hem af. Een paar dagen
later moet hij de studenten vertellen wat hem over komen is. Het wordt een bittere
ontgoocheling voor hem, omdat zij niet kunnen verstaan dat hij ten tijde van Allende
niet een van enthousiasme blakende vernieuwer was, maar zich eerder interesseerde
voor de technische aantrekkelijkheid van sommige plannen van de president. Op de
vraag wat hij vooral mist in zijn ballingschap antwoordt hij: ‘1. De kleur van de
huizen die zich tegen de bergwand van Valparaiso nestelen. 2. De tango's van Anibal
Troilo. 3. Een kleine winkelpassage in de buurt van zijn vroeger kantoor waar hij
zijn sigaren placht te kopen. 4. De “abalones” met mayonaise die men tijdens het
seizoen in Vina del Mar at en de melkconfituur die men als dessert slurpte. 5. De
toppen van de Aconcagua die men te zien krijgt als men naar Mendoza rijdt.... 6.
Zijn vader. De geschiedenis van zijn successen bij de vrouwen. Eigenlijk had hij zo viel hem plots te binnen - moeten beginnen met te zeggen: het meeste mis ik het
volksfront’.
Jaime Morales vermag de sensatiehonger van de studenten niet te stillen. Op de
vraag naar ‘zijn ervaringen’ antwoordt hij: ‘Ik ben de folteringen zat’. Ook een
persconferentie wordt een fiasco, omdat Jaime constateert dat men niet langer zoveel
mensen foltert als onmiddellijk na de putsch van Pinochet. Dat nog steeds heel wat
mensen in Chili lijden, interesseert geen van de aanwezige journalisten want dat is,
zeggen zij, helemaal niets nieuws. Wat zij van hem willen horen, is de grote primeur
voor een sensatie-artikel. Een linkse ‘kameraad’ uit zijn bedenking tegen Jaimes
beklem-
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toning van de menselijke ellende: ‘Die vent heeft helemaal geen globaal perspectief
op de revolutie’.
‘Als een etnoloog’ registreert Jaime deze en andere, dagdagelijkse ervaringen in
het vreemde land; waar de mensen in welvaart leven en toch ontevreden zijn; waar
men op straat, in de gangen of in de lift niet met elkaar praat; waar men slechts
morrend naar de stembus gaat; waar studenten dwepen met de stadsguerrilla tegen
de kapitalistische uitbuiters die evenwel nergens te bespeuren zijn; waar men de
indruk krijgt dat vrijheid een abstract, waardeloos begrip is waaraan geen echte,
eigen, doorleefde ervaring beantwoordt. Een land, waar men Jaime in het
doorgangskamp waar hij enkele dagen verblijft, als ‘die idiote buitenlander’
bestempelt, die men voortdurend moet aanbrullen om hem de simpelste woorden bij
te brengen. Een land dat hij bij een andere gelegenheid karakteriseert als volgt: ‘In
mijn land zoeken wij nog naar normen en hebben wij er te weinig... Hier schijnt men
er vooral onder te lijden dat er te veel normen zijn, dat men niet meer weet hoe men
zich te gedragen heeft, omdat men overspoeld wordt... zodat voor een vluchteling,
die in deze oceaan dreigt te verdrinken, de enige uitweg erin bestaat zich aan zijn
eigen normen vast te houden’.
De figuur van Jaime Morales en de stad Brussel zijn makkelijk verwisselbaar met
de Turkse of Marokkaanse gastarbeiders in de vele grootsteden van West-Europa.
Ook die prest men tot een aanpassing, eufemistisch ‘integratie’ genoemd, even goed
als om het even welke vreemdeling van lagere sociale of etnisch andere origine. Het
is die gevaarlijke arrogantie van de Westerse industrielanden die Mertens hier aan
de schandpaal stelt.

Conrad Detrez (o1937)
De in 1937 in de buurt van Luik geboren Conrad Detrez behandelt ongeveer dezelfde
problematiek als Pierre Mertens. Hij debuteerde in 1974 met een roman over zijn
kinderjaren in de oorlog. Maar pas met zijn derde, in 1978 verschenen roman, L'herbe
à brûler (Calman-Lévy, Prix Renaudot) heeft hij zijn thema, zijn toon, zijn stijl
gevonden. Detrez bezit een onmiskenbaar vertellerstalent, dat zich evenwel tot het
wezenlijke beperkt. Meer nog dan bij Mertens is zijn engagement een stuk van zijn
persoonlijkheid, en is zijn poëzie werkelijkheidservaring. (Hij is nu Frans staatsburger
en cultureel attaché aan de Franse ambassade in Nicaragua.)
Detrez geeft onomwonden toe dat L'herbe à brûler sterk autobiografisch gekleurd
is. Daardoor werd het niet alleen een boeiende roman, maar tegelijk een aangrijpend
tijdsdocument. De ik-verteller begint met een be-
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schrijving van zijn kinderjaren en jeugd op het Belgische platteland. Een tijd van
armoede en zorgen maar ook van vele kleine vreugden. Een tijd waarin het
katholicisme en de pastoors het nog voor het zeggen hadden. Ook de verteller wordt
misdienaar, ook hij belandt op raad van de pastoor in een katholiek internaat, ook
hij gaat, omdat de directeur en de pastoor het beslissen, voor priester studeren, nadat
men zo nauwgezet mogelijk zijn vastheid in het geloof heeft beproefd, o.m. in penibele
biechten. Op weg naar het priesteropleidingsinstituut in de voor hem grote en vreemde
stad Leuven wordt het wereldbeeld van de godvruchtige latinist en gehoorzame
jongeman een eerste keer geschokt door een medereiziger die zich ontpopt als een
atheïst: ‘Nog nooit had ik met een atheïst gepraat. Op het internaat had men mij niet
bijgebracht wàt te zeggen de dag dat ik mijn eerste atheïst zou ontmoeten’. Het zou
niet de laatste les in ‘wereld-kunde’ zijn die de verteller te leren krijgt. Het
opleidingsinstituut blijkt namelijk een echt wespennest te zijn, waar voor- en
tegenstanders van de vernieuwing van Vaticanum II elkaar verbitterd te lijf gaan:
‘De verdeeldheid aan de top sloeg op de basis over. Men leefde daar in een sfeer die
aan de tijd van de kruistochten herinnerde’.
Beslissend voor de verteller wordt zijn ontmoeting met een jonge Braziliaan die
hoofdschuddend de twisten tussen de theologieprofessoren gadeslaat: ‘Voor Rodrigo
ging het daar om belachelijke dingen, even belachelijk vond hij de andere twisten
tussen bisschoppen en theologen van de Europese kerken. In zijn land wond men
zich op over belangrijke dingen: folteringen, de honger, de guerrilla, de ellende,
kortom alle problemen van Latijns-Amerika’. Rodrigo had ooit naar Europa opgezien
als naar een ideaal. En had hard gewerkt om een beurs voor Leuven te krijgen: ‘In
zijn ogen was Europa het paradijs van de kennis, waar hij met filosofen en grote
geesten in contact zou komen. Europa betekende cultuur en die wou hij absoluut
leren kennen’. Heel gauw raakt Rodrigo ontgoocheld: ‘Dat Europa van jullie is niet
het Europa van mijn dromen. Het is een haast dom Europa, een verwend, al te zeer
verwend Europa dat niets nieuws meer uitvindt en zich bij wijze van tijdverdrijf met
bijkomstigheden onledig houdt’. Op de vooravond van zijn priesterwijding verlaat
Rodrigo het instituut om zijn intrek te nemen in een woongemeenschap. Wanneer
de verteller hem daar bezoekt, constateert hij ontsteld dat Rodrigo met een meisje
slaapt en met de andere huisbewoners over marxisme en revolutie discussieert. De
ik-verteller doet er geen doekjes om: ‘Communisten hebben nooit gelijk. Ik was
categoriek en zei mijn lesje op. Er bestaan geen twee waarheden, trapte ik nog na,
dat is uitgesloten. En de katholieke waarheid moet noodzakelijkerwijze de juiste zijn.
Daarop wist
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de Braziliaan niets meer te antwoorden. Hij vergenoegde zich met de opmerking dat
hij zich sinds geruime tijd heel wat vragen stelde’.
Korte tijd na Rodrigo's heengaan besluit ook de verteller als lekemissionaris naar
Brazilië te vertrekken. Daarmee begint een ontzaglijk avontuur en een zwaar
leerproces, dat hij ironisch commentarieert: ‘Ik was 22 jaar en begaf mij op weg naar
de heiligheid’. Aanvankelijk helpt hij een bisschop die eigen vakbonden tegen de
communistische wil oprichten. Die poging mislukt, en na een vakantieverblijf aan
de kust sticht hij samen met een priester en een andere vrijwilliger een soort
kloostergemeenschap in het klein die zich aan maatschappelijk werk zou wijden. Die
gemeenschap valt echter uit elkaar wanneer de priester trouwt: ‘Vriendschap in God
was menselijke sympathie geworden, lichamelijke aantrekking, verlangen en tenslotte
hartstocht. De hartstocht was wederkerig en dan restte er niets anders te doen dan ze
tot haar laatste consequentie te beleven’. Even later maakt de ik-verteller zelf deze
ervaring mee tijdens het krankzinnige carnaval van Rio. Eerst laat hij zich verleiden,
dan verleidt hij zelf. En hij bekent: ‘Ik had gewetenswroeging. Binnen een etmaal
was ik zo grondig, tot in het merg bedorven, als anderen in hun hele leven’. Maar
dan stoot hij op Fernando, zijn ‘medebroeder’ van de kloostergemeenschap, die erop
aangedrongen had dat zij beiden afzonderlijk het carnaval zouden beleven: ‘Wij
verlieten het lokaal en zetten het carnaval voort in de slums van de stad. In onze
barak heerste de reinste waanzin. Fernando en ik raakten ons verstand kwijt (...). Wij
hebben geslapen, gegeten, elkaar bemind, het rook naar opgedroogd bloed en zweet.
Wij hebben twee dagen lang tussen tranen en spelen, zeer tedere en gevaarlijke
liefkozingen, zittend, liggend, staand geleefd. Wij hebben alle ontsporingen begaan,
ons overgegeven aan alle uitspattingen die wij ons konden voorstellen, uitspattingen
die ons de dood hadden gebracht indien er geen einde aan het carnaval was gekomen.
Het laatste tromgeroffel stierf uit in de slum, de morgen brak aan. Fernando heeft
mij weggestoten en gezegd dat het nu uit moest zijn met de onzin, dat de Vasten
begonnen was, dat wij nu alles moesten vergeten. Toen begon de waanzin, mijn
waanzin, opnieuw. De liefde, de begeerte zouden mij nooit meer loslaten’.
Zo voltrekt zich de initiatie in het gevoelsleven van de vroegere priesterkandidaat.
Een tijdje nadien, nadat Fernando hem verlaten heeft, begint hij de revolutionaire
werken van Fidel Castro en Che Guevara te studeren. Een korte ballingschap in
Montevideo brengt hem in contact met het dogmatisch marxisme van toekomstige
guerrillero's en met de psychoanalyse. Hij keert terug naar Brazillië en gaat in de
ondergrond-beweging die het militair regime ten val wil brengen dat kort daarvoor
door een coup aan
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de macht is gekomen. Uitgerekend in de stad waar hij ooit een christelijke vakbond
wou oprichten, gaat hij aan het werk en maakt de voorlopige balans op van zijn
evolutie: ‘Wat een merkwaardig gevoel! Ik was in deze stad gekomen om op te
bouwen, nu kwam ik terug om af te breken. Ik was gekomen om de vrede te prediken,
en nu kwam ik terug om hen die ik ooit een tegengestelde boodschap verkondigd
had, krijgslustige parolen bij te brengen’.
De guerrillero's hebben succes. De verteller en zijn zopas opgescharrelde vriendin
Sonia spelen een sleutelrol in de ontvoering van een hooggeplaatste militair, die men
verlangt te ruilen voor gevangen revolutionairen. De operatie mislukt: de militair
wordt vermoord als het leger de schuilplaats van de ontvoerders bestormt. De
ik-verteller en Sonia nemen de vlucht, krijgen valse papieren en moeten elkaar
verlaten. Als tuinman aan het werk gesteld, overschouwt de eenzame verteller zijn
situatie: ‘De revolutie had méér van mij geëist dan God eertijds van Job verlangde:
die mocht ten minste nog zijn naam behouden. Sonia had mij verlaten zoals eerder
al Fernando, zoals God zelf. Ik was alleen. Waar moest ik de kracht vandaan halen
om 24 miljoen hongerenden lief te hebben die, in dit land althans, mij en mijn
kameraden haatten, en voor wie men toch moest doorgaan met alles op te offeren,
leven en geluk, om van hen, tegen hun eigen wil, toch nog ontwikkelde, verzadigde,
bewuste burgers, mensen te maken? Op grond waarvan kon ik geloven dat zoiets
mogelijk is, waar haalde ik de moed vandaan om vol te houden?’ Vrij onverwacht
wordt de verteller gevangen genomen, gefolterd, voor het gerecht gedaagd en, tot
zijn ontzetting, uit het land verbannen: ‘Waar moest ik naartoe? Ik weet niet meer
waar mijn vaderland is’.
Net op tijd komt hij in mei 1968 te Parijs aan en wordt anarchist. De Braziliaanse
revolutionairen in ballingschap stoten hem om die reden uit hun rangen. Na de
publikatie van een boek over de Braziliaanse guerrillabeweging moet hij, om een
uitwijzing te voorkomen, ook Parijs verlaten. Hij gaat naar Brussel, waar hij van
pientere en welbespraakte linkse journalisten te horen krijgt dat hij, de man van de
praktijk, slechts een arme, domme idioot is, die niets van de revolutie heeft gesnapt
omdat hij de theorieën niet goed genoeg kende - en omdat hij van andere mensen
hield, nog immer van ze houdt. Zo keert hij op een nacht terug in het dorp en het
lege huis waar hij geboren werd: ‘Mijn lichaam had tijd gehad om alle stoten,
liefkozingen, alle honger te verdragen. Het was oud geworden, mijn voorhoofd was
vol rimpels, om mijn oren speelden grijze haren. Binnen een paar dagen zou ik 28
worden. Mijn ziel voelde zich wel tien keer zo oud. Zij had de bestaansgrond verloren,
die haar ooit zo hoog en
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zo ver had gebracht. Zij voelde zich opgebruikt. Zij wist nu dat God dood is, dat de
revolutie haar kinderen verslindt, dat liefde onmogelijk is. Voor het recht op te stappen
had zij de hoogste prijs betaald’.
De echte Conrad Detrez heeft het intussen nog niet opgegeven, al beschreef hij in
zijn al even fascinerende roman La lutte finale (1980) de mislukking van de revolutie.
In dat verhaal treedt hij zelf niet langer als handelend personage op, terwijl hij in
zijn zopas verschenen ‘verslag’ Les noms de la tribu de verdere etappes beschrijft
van zijn engagement: als vormingsleider van revolutionairen uit de Portugese kolonies
in Algiers; als raadgever van actiecomités en van het Russell-tribunaal in Brussel en
Parijs; als leraar Franse taal opnieuw in Algerije; als schrijver tenslotte, omdat het
schrijverschap hem even nuttig lijkt als de actie. - ‘Fantasieloze mensen menen dat
alleen wapengeweld of de oprichting van een partij nuttige activiteiten zijn. Maar de
Reis door Kongo, Honderd jaar eenzaamheid of Nedjma schrijven, de
onderontwikkeling grondig bestuderen, bomen planten of een stuwdam bouwen, de
“Bachianas brasileiras” componeren, de jazz of de “cinema novo” uitvinden, of een
geschiedenis van Afrika schrijven, “Guernica”, de “Zapatistas” of de “Vahiné”
schilderen: dat zijn even zo vele reddingsoperaties’.
Wat men van Conrad Detrez in alle geval kan leren is menselijkheid; een
menselijkheid die ook het handelen van de revolutionairen moet bepalen: ‘Een
harteloze partizaan is een gevaarlijk soort mens; een partizaan die de seksualiteit
schuwt, is ziek’.
Toen Detrez vorig jaar naar Brazilië terugkeerde, nadat hij begenadigd werd,
constateerde hij dat zijn ideale voorstelling van de revolutie werkelijkheid begon te
worden: ‘Eertijds wilden wij de socialistische revolutie, en wel dadelijk! Vandaag
dromen de actieve revolutionairen van een democratie, zelfs een burgerlijke, van
seksuele vrijheid, van bescherming van het leefmilieu, van de emancipatie van de
zwarten’. Ook van Conrad Detrez geldt wat men van de grote Vlaamse romancier
Louis-Paul Boon gezegd heeft: hij is een ‘tedere anarchist’.

William Cliff (o1946)
Een tedere anarchist: zo zou men misschien ook de in 1946 in Waals-Brabant geboren
dichter William Cliff kunnen karakteriseren. Hij debuteerde in 1973 met Homo sum
(Gallimard), een dichtbundel die met gemengde gevoelens werd onthaald. Cliff is
namelijk een homoseksueel en maakt daar geen geheim van. Maar zijn thematiek
reikt veel verder en veel dieper. Zo heet het in een van zijn gedichten: ‘Wij (zijn)
kinderen van deze
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wereld, op deze wereld geworpenen’. Die ge- of verworpenen bevolken zijn
universum. Hij beschrijft ze, om achter de vele façaden de echte mens op het spoor
te komen. De seksualiteit wordt hier een openbaringseed: ‘In de afgrond van ons
wezen openbaart zich ons ware menselijke gewicht’. Cliff zoekt er niet de eigen
bevrediging maar de solidariteit met de partner, het andere ik. Juist dat oeroude
probleem en de wijze waarop het behandeld wordt verbindt het werk van Kalisky,
Mertens, Detrez en Cliff. Het gaat er om de verheldering van het eigen ik en de
wereld: als dat op het ene gebied niet lukt, mislukt het ook op het andere. En daarom
is het bij Cliff van ondergeschikt belang wie hij beschrijft: het arme, brutale en vuile
volk, de uitgestotenen, marginalen, definitief mislukten of de uitgebuiten; of de
snobistische gewichtig doenden met hun statussymbolen, hun materialisme en hun
tics. Een enkel voorbeeld, uit het gedicht Entre Sambre et Meuse, moge dit illustreren:
‘Knielen, in Gods naam
Knielen voor mijnheer pastoor
Biecht alle zonden
In dit bordeel
zou opnieuw wat meer orde moeten heersen
Wat meer respect
Ik merk dat het tijd wordt
Opnieuw aan zo simpele principes te herinneren
Die het verstand ons dicteert
De professoren, de directeur eren
Geen vulgariteit
Geen valhelmen
En geen pornobladen
Hier zijn we nog gezond
Wij hebben hier een Rotary Club
En een eskader jachtvliegtuigen
Komen jullie dus niet af met ideeën
Ideeën
Zoals die in de stad heersen
Wij zijn hier op het land
Eenvoudige lieden
Daarom
Verstoort niet
Hun onbedorven wereld
Travail familie prairie.’

Het slot van het gedicht persifleert het motto van het Vichy-regime onder generaal
Pétain: travail, famille, patrie - arbeid, familie, vaderland. De
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vervanging van patrie door prairie, van vaderland door weiland, steekt bovendien de
draak met het patriottisme van een bepaalde Belgische bourgeoisie. Aan zo'n enkel
detail erkent men reeds het taaltalent van Cliff, dat geenszins achterblijft bij dat van
een Jean Genet of een Violette Leduc. Geen andere Belgische dichter is zo
woord-geweldig.
Ook wat de vorm betreft zijn Cliffs gedichten ongewoon. In de meeste gevallen
heerst daar een geladen spanning tussen hun ongebruikte en tot het obscene toe
onverbloemde inhoud enerzijds en de strenge klassieke vorm anderzijds, die zich
bedient van de klassieke versmaat, het rijm, het sonnet of de ballade. Cliff weet zo
geschikt met die vormen om te gaan, dat zij niet ouderwets, storend noch pathetisch
overkomen.
In een essay over Les engagés et les enragés onder de hoofdzakelijk Franstalige
auteurs schreef François Bondy: ‘Beide groepen vergenoegen er zich niet mee te
schrijven: zij willen niet alleen dat hun oeuvre bestaat, maar in hen leeft de roep van
Arthur Rimbaud, dat jeugdige genie van de “rage”: het “leven veranderen”, en die
van Marx: “de wereld veranderen”. Het was de droom van André Breton en de om
hem verzamelde surrealisten, tegelijk het leven en de wereld te veranderen’.
Bij William Cliff, Conrad Detrez, René Kalisky en Pierre Mertens wordt die droom
werkelijkheid. Hun door kritische distantiëring en voortdurende herziening gelouterde
engagement verbinden zich met hun subjectieve betrokkenheid en zelfs met hun
persoonlijke, intieme privé-gevoelens en -emoties. Daardoor bekleden zij in de
hedendaagse Franstalige literatuur - en niet alleen daarin - een aparte plaats.
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Vrouw, arts en pastor in Bolivië
Een gesprek met Dia Severeijns
Eind 1950 ben je naar Bolivië gegaan. Je bent daar nu 24 jaar. Hoe ben je daartoe
gekomen?
Ik was al een jaar of tien huisarts in Schaarbeek (Brussel). Maar ik vond: hier zijn
veel te veel dokters - toen al - en elders zitten ze zonder. Ik wilde naar de missies
gaan. De missies toen, dat was Afrika. Van Latijns-Amerika was er nog geen sprake.
Maar ik kon niet direct weg. Mijn vader was alleen, ik kon hem niet achterlaten.
Toen hij gestorven was, was ik 35. Ik kon niet meer naar Kongo, daarvoor moest je
jonger zijn. Toen kwam er een oproep van de paus voor priesters voor
Latijns-Amerika. De eersten vertrokken in '55-'56. Een van hen, Melchior, was in
Bolivië terechtgekomen. Die werkte in Potosi onder de mijnwerkers, en moest daar
letterlijk alles doen. Hij had dringend een dokter nodig. Ik wist niet eens waar Bolivië
lag. Ik heb nagedacht, gebeden en ja gezegd.

Evangelisatie tussen gisteren en morgen
In een brief verraste je ons met de mededeling dat je daar niet alleen arts maar ook
‘pastor’ bent. Dat is toch moeilijk voorstelbaar: een vrouw die door de week als
dokter optreedt en 's zondags de klok luidt, de gebedsdienst leidt en de communie
uitdeelt. Accepteren de mensen dat?
Als vrouw heb je daar natuurlijk een heel apart statuut. De mannen zijn er de baas.
Eens was ik onderweg, met de jeep vol meisjes, en we hadden panne. We deden een
vrachtwagen stoppen en het eerste wat die chauffeur vroeg was: ‘waar is hier de
man?’ Een vrouw alleen, dat kennen zij niet. In Bolivië is een ongetrouwde vrouw,
ook in de steden, een uitzondering. Vrouw en dokter, dat valt nogal mee: zij hadden
nog nooit een dokter gezien, dus man of vrouw, dat maakte geen verschil uit. Maar
een vrouw die de klokken luidt en de kerksleutel bewaart, dat is voor hen iets heel
raars. Toen ik van Potosi naar Toropalca ben gegaan, had ik aan de
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bisschop gevraagd om de zorg voor de kerk te mogen overnemen. Hij liet me weten
wat ik allemaal mocht doen: het sacrament bewaren, de communie uitdelen, catechese
geven, dopen en begraven. Dopen heb ik in die tien jaar maar één keer moeten doen.
Want dopen, dat doet de padre. Die komt vier keer per jaar langs op de feestdagen,
Kertmis, Pasen, Hemelvaart en 15 augustus. Dan komen ze van overal opdagen om
de babies te laten dopen. Die ene keer was er iets misgelopen - de padre vroeger weg,
of zij te laat gearriveerd - en dan moest ik het maar doen. Voor huwelijken en
begrafenissen hebben ze mij niet nodig. Om te trouwen kunnen ze wachten. Ze gaan
eerst samenwonen, en als de vrouw kinderen kan krijgen, trouwen ze voor de wet.
Voor de kerk trouwen ze pas als ze genoeg geld hebben: want dan moet je een feest
geven voor het hele dorp. Ze hebben soms al vier kinderen voor ze katholiek trouwen.
Voor begrafenissen hebben ze mij evenmin nodig. Zolang er een priester was,
deed hij dat: hij hield immers de boeken bij van de burgerlijke stand, geboorten en
overlijdens. Dat was het werk van de priester, sinds 1770 al. Die boeken zijn er nog
allemaal: speciale boeken met de begrafenissen. Sinds de priester weg is, begraven
de mensen hun doden zelf. Daar heb je geen priester voor nodig. Het is een familiale
aangelegenheid waarbij het hele dorp betrokken is: een hele nacht waken bij de dode
en 's anderendaags 's morgens wordt hij begraven. Er wordt chicha gebrouwen, een
soort bier uit maïsmeel, en eten gekookt, iedereen is te gast. Was de overledene een
notabele, dan wordt er een heuse kist gekocht in Potosi, voor een arme volstaan een
paar planken. Dan trekken ze naar het kerkhof, graven een put, de hele familie huilt...
voor de anderen is het een uitstapje. En daarmee is de begrafenis afgelopen.
Allerzielen, de 2e november die volgt op de dood van iemand, komt de hele familie
samen. Er was hier ooit een oude man aan tuberculose gestorven. Die had wel acht
of negen kinderen, maar geen van hen was op zijn begrafenis aanwezig. Met
Allerzielen waren ze er allemaal, vanuit Argentinië, La Paz en Santa Cruz, de kinderen
met hùn kinderen. Die hebben een hele week feest gevierd, chicha gedronken. Ze
zijn een hele maand hier gebleven, hebben de grond van hun vader verkocht, en zijn
vertrokken. Van die familie blijft er niets of niemand over.
Als ze je kunnen missen voor huwelijken, doopsels en begrafenissen, wat voer je dan
verder in de kerk uit?
Toen ik hier aankwam, had ik het geluk een indiaanse zuster bij me te hebben. Die
had in een dorp gewoond zowat 50 km hier vandaan. Daar
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werkte een Duitse priester die in alle dorpjes van zijn parochie cursussen organiseerde.
Dat meisje was tenslotte als zijn enige leerlinge overgebleven en was zijn assistente
geworden. Wanneer hij in de dorpen preekte in het Spaans, vertaalde zij dat in het
Cetchua. Zij was zo goed, dat men haar aanraadde in te treden in een religieuze
congregatie, om haar volk nog beter te kunnen dienen. Want dat was haar ideaal:
werken voor de indianen. In dat klooster - in de stad uiteraard - dacht men er ook
over om in de dorpen te gaan werken, maar daar kwam niets van terecht. Zij heeft
echter doorgezet, is lid van die congregatie gebleven, maar kwam bij mij terecht in
Toropalca. Ze houdt zich bezig met de mensen die echt geen Spaans kennen. Ze geeft
godsdienstonderricht aan de vrouwen, maar leert ook hoe zij hun huishouden moeten
beredderen. Ze leert die mensen vooral dat zij zich niet mogen laten doen, want zij
is een indiaanse en weet goed hoe de indianen uitgebuit worden door stad en regering.
Zij kent dat allemaal van binnenuit, heeft dat zelf meegemaakt, weet hoe die mensen
thuis wonen en leven, hoe de familiale betrekkingen zijn. Zij doet wat ik helemaal
niet kan. 's Zondags lees ik in het Spaans, preek ik in het Spaans, zij leest in het
Cetchua en preekt in het Cetchua. En er wordt in beide talen gezongen. In de week
luiden wij af en toe de klokken: wie wil komen, komt dan tegen de avond en dan
zingen we wat in de kerk. Meestal zijn het kinderen die komen.
Wordt er ook op school godsdienstonderricht gegeven?
Dat staat heel mooi in het programma van de regering: godsdienstles in de officiële
scholen. Maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht. Er is daar een school
met zo'n 200 leerlingen. Ik heb er de onderwijzers eens over aangesproken, maar die
zeiden: ‘godsdienstonderricht, dat kunnen wij niet’; als ik het wilde doen, ze vroegen
niet beter, dan hadden zij ondertussen vrijaf! Een jaar heb ik het dan zelf geprobeerd.
Maar dat viel niet mee. Je moet onderwijzer zijn in hart en nieren om zo'n klas te
boeien en te doen luisteren. Bovendien moest ik vaak naar de school net op het
moment dat een patiënt arriveerde. Als je dan zegt ‘wacht een uurtje’, dan denken
zij ‘zij wil mij niet ontvangen’ en gaan ervandoor. In de stad kunnen de mensen
urenlang in een wachtkamer doorbrengen, maar hier kennen ze dat niet: je wordt
meteen ontvangen of je bent niet welkom. Mede om die reden heb ik de
schoolcatechese de laatste jaren opgegeven. Die indiaanse zuster doet dat nu.
Een ‘probleem’ voor mij is nog altijd het succes van de protestanten. In Toropalca
en andere dorpen zijn de protestanten ons voor geweest. Ik
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dacht: die winnen daar veld omdat er daar geen padre meer is; ik ben maar een vrouw,
naar mij luisteren ze niet zoals ze naar een priester luisteren. Als dokter word ik door
iedereen geaccepteerd, ook door de mannen. Maar ‘in naam van God spreken’,
daarvoor moet je priester zijn. De onderwijzer van het dorp is mij ooit op straat
nagelopen - hij was flink bedronken, als ze zat zijn, zeggen ze wat ze denken - en
bleef maar roepen: ‘nu hebben wij een vrouw die pastoor is!’. Maar ook in de dorpen
waar een priester is, blijven de protestanten veld winnen. In La Paz was men volop
bezig met de opleiding van catechisten om ze tot diaken te wijden. Die waren al in
hun dorpen aangesteld, sommigen gingen gewijd worden. Die zijn allemaal protestant
geworden. Zelfs mijn indiaanse zuster zegt wel eens dat ze ertoe aangetrokken wordt.
Haar moeder, die haar een degelijke katholieke opvoeding gaf, is ook protestant
geworden. Hoe komt dat? De protestanten spreken over God, Jezus, het evangelie
en de bijbel... en zij drinken niet. De katholieken doen het eerste nauwelijks en het
tweede veel te veel. Drinken is zogezegd een ‘katholiek’ gebruik en daar moeten de
mensen van afgebracht worden.
Ik zie dat zo. Met het katholicisme hebben de Spanjaarden ook de grote feesten
ingevoerd (of de traditionele feesten ‘gedoopt’). Rondtrekkende priesters waren op
Pasen in één dorp, op 15 augustus in een ander, op Sint-Michiel, het Rozenkransfeest
weer in een ander... Zo kreeg elk dorp zijn patroonsfeest, Santa Rosa, Sebastiaan,
Drie Koningen, de zondag vóór carnaval, de zondag van de Bekoring... Wat stelt
zo'n feest voor? Op de eerste plaats een onderbreking van de monotonie van het
boerenbestaan: dag in dag uit leven tussen hun schapen, geiten en lama's, de grond
bewerken, zaaien en oogsten, samen met de buren een huis of een schooltje bouwen,
samen de grachten schoonmaken. Er moet dus wel af en toe zo'n feest zijn, waar ze
elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen (o.m. om te kunnen trouwen). Van overal
stromen ze toe, met hun nieuwe kleren aan; de marktkramers zijn er met alle mogelijke
dingen uit de stad. En dan wordt er vooral chicha gebrouwen en veel gedronken. De
priester leest een mis: zij brengen allemaal hun ‘huis-heilige’ mee, dat beeld moet
letterlijk mee mis horen. Maar als er in zo'n dorp geen priester meer komt, gaat dat
feest toch gewoon door: het enige ‘katholieke’ is dan nog de processie... en het vele
drinken. En nu komen er mensen die wat nadenken: dat vele drinken is toch slecht
voor de gezondheid en al je geld gaat eraan. Maar als katholiek moét je dat doen, elk
jaar opnieuw. Elk jaar is een ander verantwoordelijk voor dat feest: die zorgt ervoor
dat de padre betaald wordt en dat er voldoende eten en drank voor het hele dorp is.
Dat zijn hoge kosten voor die ‘alferes’, hoofdmannen. Het enige middel om te
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ontsnappen aan die kosten en het drinken is... protestant worden. Er zijn nu al een
paar dorpen waar de hoofdman protestant is: die geven geen feesten meer (één heeft
een hospitaal gebouwd). Maar onder katholieken blijft de sociale dwang enorm groot:
als je nooit een feest gegeven hebt, heb je geen enkel gezag. De rechter, de hoofdman,
de agent van een dorp, ze moeten allemaal eerst bewezen hebben dat ze een goed
feest kunnen organiseren. Dat is een prestigezaak waar je niet onderuit kan... tenzij
je protestant wordt. De padres reageren ook tegen drankmisbruik en herhalen
voortdurend dat je niet protestant hoeft te worden om het drinken te laten. Maar
daarmee is de sociale dwang niet opgeheven. Die gewoonten bestonden trouwens al
voor de kolonisatie en zijn ten dele een heidense erfenis: de tovenaar dronk om in
trance te geraken, drinken en dansen, deel krijgen aan de godheid.
En zo is er nog iets anders. Jullie drinken, zeggen de protestanten, en jullie
aanbidden afgoden, dat zijn twee grote zonden. Wat die ‘afgodendienst’ betreft, nu
ja, het lijkt er sterk op, de manier waarop de indianen hun beeldje vereren, het mis
laten horen, alles van dat beeld verwachten... Ze zijn katholiek gedoopt en geloven
in God. Maar zij geloven niet zozeer in Christus of Maria, dan wel in dié Christus
dààr of in dàt Mariabeeldje; in Potosi b.v. de ‘Cristo milagroso’ in de kerk van de
franciscanen: in dat kruisbeeld geloven zij, daar trekken zij van overal naartoe. In
Toropalca wordt het Mariabeeld op 15 augustus in processie naar de kerk gedragen
en vanuit alle dorpen komen ze daar dan met hun eigen beelden naartoe. Die beelden
moeten als vertegenwoordigers van de dorpen mee mis horen. De priester leest de
mis, spreekt over God en Maria misschien: zij luisteren daar wel naar, maar hoe ver
dat tot ze doordringt, weten wij niet. Na de mis gaan al die beelden weer mee met
de delegaties naar de huizen waar zij tijdelijk logeren: voor die beelden zitten ze dan
urenlang te bidden in het Spaans of in het Cetchua... en urenlang te drinken. Er is in
Toropalca nog een koster uit de tijd dat er daar een priester was: die bidt dan Pater
Noster en Tantum Ergo in het Latijn... en als hij goed dronken is, zingt hij het allemaal
in het Latijn! Een nogal ondoorzichtig mengsel van heidendom en christendom. Een
interessant boek daarover is On les croyait chrétiens, les Aymaras van de Canadese
oblaat Jacques Monast (Le Cerf, Parijs). Ik heb daar veel in ontdekt dat ik niet wist.
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Wij hoorden ooit iemand vertellen over het misbaar dat de indianen nog steeds maken
als er maansverduistering is: hun kinderen slaan, de klokken luiden...
Ja, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat dateert al uit de Inca-tijd, vóór de Spanjaarden
er waren. Iedereen maakt lawaai met alle beschikbare middelen, eetgerei en zo. Ook
de koster ging de klok luiden. Om te verhinderen dat de maan zou gaan slapen. In
de tijd van de Inca's was de zon God, zoals bij de Azteken. De maan, een berg, die
zijn ook God. Dat verschilt van plaats tot plaats. In het Andesgebergte en in Potosi
worden nog regelmatig lama's geslacht, om van de ‘duivel’ - de god van de mijnen
- te verkrijgen dat de mijn metaal blijft geven. Voor de boeren is het moeder aarde,
die gewas moet blijven geven... Al die gedoopte indianen geloven in het diepst van
hun ziel nog aan een zon-god, aan moeder aarde, aan talloze geesten die het water
bevolken, aan geesten die ziekten veroorzaken. En de tovenaars zetten dan hun
rituelen op om die geesten van de zieken af te weren. Ze zijn ook heel beducht voor
de zielen van de afgestorvenen: mochten zij op Allerzielen verzuimen eten te
deponeren op hun graven, dan zouden de afgestorvenen zich wreken en zouden zij
met allerlei tegenslagen af te rekenen hebben. Die eetwaren verorberen zij dan
tenslotte wel zelf, maar het moet zo gebeuren.

Welke gezondheidszorg in een ontwikkelingsland?
Je hebt als arts gewerkt in de middelgrote stad Potosi, en nadien in het dorp
Toropalca. Wat heeft je bewogen om over te stappen van de stad naar het platteland?
Dat is een heel verhaal. Kort samengevat: op grond van mijn ervaringen in Potosi
ben ik anders gaan denken, en nam ik me voor het in Toropalca anders - minder
paternalistisch - te gaan doen. In Potosi deden we alles met eigen middelen. Die
kwamen vooral uit België. We hebben daar een dispensarium gebouwd voor de
mijnwerkers en hun gezinnen: er kwamen Belgische apothekers en verpleegsters;
van Broederlijk Delen kregen wij een radiografietoestel en de middelen om kinderen
te hospitaliseren. Enkele jaren terug betaalde Misereor de wedden van twee
Boliviaanse dokters en een verpleegster. Ook van Caritas Catholica kregen we hulp.
In Zuid-Amerika bestaat er bovendien een speciaal hulpprogramma: voedselhulp uit
de VS werd via de Boliviaanse regering toegewezen aan centra als het onze, die iets
willen doen voor de minst bedeelden. Al met al draaide het
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dispensarium goed dank zij de hulp van het thuisfront, dat ook voor mijn onderhoud
en dat van mijn Belgische medewerkster instond.
Er waren in Potosi op dat ogenblik al wel 'n 40-tal dokters. Maar de armen en
werklozen konden die niet betalen. Wij hoefden niet betaald te worden, we kregen
het van thuis. Maar wat zou er gebeuren als wij hier ooit wegtrokken? Dan was het
afgelopen met het geld en de geneesmiddelen uit het buitenland. Misereor voorzag
dat en stuurde ons een specialist in de ontwikkeling van coöperaties. Een
gezondheidscoöperatie dus: je betaalt maandelijks een bescheiden bijdrage per familie
en je hebt recht op goedkope consultaties, geneesmiddelen of een heelkundige ingreep.
Coöperaties zijn misschien iets heel goeds, maar in een ontwikkelingsland moet je
niet met een gezondheidscoöperatie beginnen. Dat spreekt de mensen niet aan: daar
doe je toch alleen maar een beroep op als je ziek bent! Zolang ze gezond zijn, vergeten
ze hun lidgeld te betalen.
Toen het dispensarium overgenomen werd door Boliviaanse dokters en
verpleegsters werd het moeilijker. Die moesten door de coöperatie betaald worden.
Die werkten ook niet zo hard, ieder van ons moest door ten minste vier Bolivianen
vervangen worden. Wij waren nu eenmaal zwoegers: onze apothekeres b.v. stond in
de apotheek, bereidde zelf pillen en siropen, deed laboratoriumonderzoek, en ging
de inkopen doen bij de groothandelaars; daarnaast leidde zij dan nog een coöperatiefje
voor de vrouwen, de weduwen van de mijnwerkers en de ongehuwde moeders, die
wat konden bijverdienen met handwerk dat geëxporteerd werd naar België of aan
toeristen ter plaatse verkocht. De coöperatie bestaat dus nog wel, maar telt nog slechts
een kleine 200 leden. In onze tijd kwamen er 100 tot 200 mensen per dag op
consultatie, nu nog 'n 20, 30. Een paar dokters ontvangen een paar uur in de
voormiddag, een doet het in de namiddag, er zijn nog een paar verpleegsters en een
apothekeres. Niet alleen leden van de coöperatie maken van hun diensten gebruik,
ook anderen die eigenlijk zouden moeten betalen. Maar dat kunnen alleen de weinige
rijken van de stad. De meesten zijn armen van het platteland die in hun dorp geen
dokter hebben, weten dat zij in Potosi welkom zijn, maar nauwelijks iets kunnen
betalen. Daar de zorgt padre dan voor. Die moet ook wel eens tussenbeide komen
als b.v. een van de dokters en zijn vriend-boekhouder er in de eerste plaats aan denken
hun eigen zakken te vullen. Als je vooral voor arme mensen werkt en de inheemse
dokters en verpleegsters moeten daarvoor een behoorlijk loon krijgen, dan loopt het
mis: dan zijn je inkomsten altijd lager dan je uitgaven. Dat is volgens mij hét probleem
in alle ontwikkelingslanden.
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Met al die ervaringen in je achterhoofd heb je dan besloten het elders heel anders
aan te pakken?
In het begin van de jaren zeventig was het aantal dokters in Potosi nog toegenomen:
zo'n kleine tachtig van wie meer dan twintig geen vast werk hadden. Waarom
Boliviaanse dokters het werk afnemen, terwijl er elders in het land helemaal geen
dokters waren? Bovendien is er in Potosi nog een hospitaal van de staatsmaatschappij
van de mijnen - hun werklieden zijn verzekerd - en een staatsziekenhuis. Wij gaven
ons dispensarium dus uit de hand. Ik had een dorpje op het oog, waar niemand kwam:
geen dokter en geen padre. Het is Toropalca geworden, zowat 100 km ten zuiden
van Potosi. Het klimaat op zo'n 2.500 m hoogte is er veel beter dan dat op 3.000 m.
Ik heb eerst aan die mensen gevraagd of ze mij als dokter wilden, ze hebben ja gezegd.
Ik heb daar een klein dispensarium gebouwd: een ontvangstkamer, een
verzorgingslokaaltje en een kamer voor mezelf. En ik nam me voor, de mensen te
helpen met geneesmiddelen die ik in Bolivië zelf kon kopen. Grotendeels althans,
want ik bleef die grote verpakkingen van Mundi Pharma en Medeor gebruiken, die
toch altijd nog goedkoper zijn dan de pillen die hier geproduceerd worden.
Geneesmiddelen voor de meest courante ziekten: hoest, tuberculose, diarree,
vitaminetekort; ook penicilline, antibiotica en sulfamiden. Malaria hebben we niet
in die streek, elders in Bolivië wel. Ik koop de geneesmidden in bij een groothandelaar
in Potosi en verkoop ze met een kleine winst. Dat is misschien nog wat paternalistisch,
maar zo zijn ze toch nog altijd veel goedkoper dan bij de apotheker in Toropalca of
Potosi. De duurdere geneesmiddelen voor de speciale gevallen zullen ooit ook wel
door de regering gefinancierd worden. Dat gaat dus allemaal vrij goed. Natuurlijk,
als ik een zieke moet ophalen in een ander dorp, zou ik zo'n 300 tot 400 peso moeten
vragen voor het vervoer: ik vraag dan zo'n 50 of 100 peso, en als de mensen te arm
zijn, helemaal niets.
Toen ik naar Toropalca trok, zeiden vrienden in België: je kan daar een hospitaal
bouwen, wij zullen je aan medisch materiaal helpen. Had ik hulp gevraagd aan
Broederlijk Delen of Misereor, ik zou ze gekregen hebben. Ongetwijfeld denken
vele van mijn vrienden nog altijd: hoe houdt ze het daar als dokter uit, zonder
hospitaal, zonder elektriciteit, zonder waterleiding? Ik had dat allemaal kunnen
krijgen: met 10% hulp van de mensen ginder en 90% uit België. Dat zou prachtig
geweest zijn, maar mijn Boliviaanse mensen zouden gezegd hebben: ‘dat is allemaal
van de dokter, dat is niet van ons; zij kunnen dat doen, zij hebben geld, wij zijn arm’.
Dat zou hun rancune tegen het rijke Westen nog hebben
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versterkt. Wanneer ik nu van België naar Toropalca terugga en zij me vragen: ‘hoe
was het daar?’, dan zeg ik niets meer. Alwat ik hun kan vertellen, zou slechts de
reactie oproepen: ja, jullie zijn rijk en wij zijn zoveel armer. Trouwens, het ziekenhuis
dat ik tien jaar geleden nog zelf in Toropalca wou bouwen, het staat er, de regering
heeft het daar gezet. De hoofdman van het dorp, die verantwoordelijk is voor de
wegen, de scholen, de ‘vooruitgang’, heeft dat zo gewild: de regering bood aan, de
helft van de kosten te betalen, de andere helft moest door de mensen ter plaatse
worden opgebracht, ze moesten zelf het werk doen. Na twee jaar waren zij ermee
klaar: een ziekenhuis met tien bedden. Die bedden zijn er nog niet, de medische
instrumenten evenmin en ze hebben nog een ambulancewagen nodig. Maar het
hospitaal is al ingehuldigd! Ik was daar eigenlijk niet voor: ik vond dat er dringender
prioriteiten waren, een waterleiding b.v. die alle huizen van water zou voorzien. Die
komt er ook nog wel, als iedereen meewerkt. Of elektriciteit. Die ligt er al tot op 45
km van Toropalca, die geraakt ook nog wel tot in Toropalca. Pas dan kunnen we
gaan denken aan de gemeenschappelijke aankoop van een motor. Ik had die allang
kunnen hebben. Maar ik vind, ze moeten het zelf doen.
Wat ik belangrijker vond dan de bouw van een ziekenhuis was de vorming van
gezondheidsagenten. Dat is dringender, maar de mensen hadden liever een ziekenhuis.
En daar moet je dan maar op inspelen. In de kleine dorpen hebben ze zelfs geen
aspirine tegen de tandpijn en met een wonde blijven ze gewoon zitten. De tovenaar
kan geen wonden verzorgen, heeft geen benul van hygiëne. Ik wil in ieder dorp een
gezondheidsagent krijgen, per 20 agenten een verpleger of verpleegster, per zoveel
verpleegsters een dokter, alles trapsgewijze. In zo'n systeem geloof ik.
In Potosi had je al een verpleegstersopleiding georganiseerd.
We hadden daar een tiental meisjes. Overdag werkten zij in het dispensarium, 's
avonds gingen ze naar de avondschool. Les kregen ze van ons niet, ze leerden alles
door de praktijk. Enkele zijn nadien voor hulpverpleegster gaan studeren, en
sommigen werken thans als verpleegster in staatsinstellingen en ziekenhuizen. De
staat heeft zelf een opleiding van 6 tot 9 maand voor hulpverplegers en -verpleegsters
- jongens en meisjes die alleen lagere school liepen - die dan in dorpen gaan werken.
Die spelen daar voor dokter en zijn verantwoordelijk voor de hele gezondheidszorg
van de lokale gemeenschap. Mij had de regering ook een paar van die hulpverplegers
gestuurd, zonder te weten dat ik zelf dokter ben. Alleen het hoofd van het ministerie
voor het departement Potosi, weet dat ik daar ben. De

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

136
gezondheidsagenten die ik nu in Toropalca vorm, dié kunnen ten minste een injectie
geven, een wonde verzorgen, een aspirine geven aan iemand die koorts, tand- of
hoofdpijn heeft... tot in de dorpjes 50 km buiten Toropalca. Dat is een vooruitgang.
Maar van de weeromstuit worden zij dan als dokter beschouwd, na een leerschool
van amper een week in Toropalca. In het dorp heet het dan: onze ‘dokter’ heeft dit
en dat gedaan...
En met een gezondheidscoöperatie ben je in Toropalca niet meer begonnen?
Wel met een verbruikerscoöperatie. Suiker, meel, macaroni, petroleum voor de
verlichting, schoolboeken voor de kinderen, tot en met lucifers, dat was allemaal wel
in Toropalca te koop... maar tegen het dubbele van de prijs in Potosi. En als ze het
in Potosi wilden gaan halen, dan moesten ze met een vrachtwagen kunnen meerijden,
bussen zijn er niet. Als we dus eens een verbruikerscoöperatie oprichtten! We riepen
enkelen van hen samen en vroegen hun of ze voortaan bij ons meel, suiker enz...
wilden kopen. Dat wilden ze wel. We vragen een kleine maandelijkse bijdrage van
3 peso, gaan in 't groot inkopen in Potosi, en verkopen ter plaatse in het klein. De
coöperatie en de winkel worden door hen beheerd. Het was wel een hele toer om een
schatbewaarder en winkeliers te vinden die konden lezen, schrijven en vooral optellen,
ze vergeten komma's b.v. en dan klopt het natuurlijk niet meer. Ik moet dat nog altijd
wat bijhouden en controleren, maar ze leren het wel.
En de winkelier die er al was, nam die dat niet kwalijk?
Die is overgeschakeld op andere produkten: cocabladeren, bier, limonade, alcohol,
radiocassettes... De mensen van de streek doen bijna allen seizoenarbeid in Argentinië
en dan kopen ze een bandopnemer. Dat is de grote vooruitgang, een echte rage... En
wat die cocablaadjes betreft, sinds eeuwen kauwen de indianen coca om hun honger
of moeheid te vergeten. Dat is overal zo op de Alto Plano en in de valleien. Ze kunnen
niet werken zonder coca.
En het resultaat van je nieuwe aanpak?
Vergeet niet dat ik van de regering toch ook behoorlijk hulp krijg. Er zijn in de streek
veel tuberculose-patiënten. De microscoop om hun sputum te onderzoeken, heb ik
uit België meegekregen, maar de kleurstoffen om de
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plaatjes te kleuren en de gewone medicamenten ter bestrijding van de tuberculose
worden mij gratis door de regering verstrekt. Voor de resistente gevallen heb ik wel
sterkere en duurdere geneesmiddelen nodig die ik uit België meebreng en gratis
toedien. Zo'n 20 fr. per capsule, twee maal daags in te nemen een jaar lang, duur is
dat wel. Maar tuberculose is zo'n gevaarlijke ziekte dat je die niet mag laten loslopen.
Tandarts ben ik toevallig geworden. De mensen moesten daarvoor 100 km ver naar
Potosi met de vrachtwagen. Ik heb wat tangen gekocht en trek nu ook tanden, voor
25 fr., de prijs die men in het staatshospitaal te Potosi betaalt. Ook de vele vaccins
die ik nodig heb, worden mij door de regering gratis bezorgd. Zo heb ik daar in de
hele streek de meeste epidemieën uitgeroeid: mazelen, kinkhoest, kinderverlamming,
dyfterie, tetanos...
En de Boliviaanse dokters ervaren je werk niet als concurrentie?
Integendeel! Die zijn blij genoeg. De staat is verplicht een dokter te sturen naar alle
grotere dorpen: een afgestudeerde geneesheer krijgt zijn diploma slechts op
voorwaarde dat hij één jaar in een dorp gaat werken. Daar wordt hij ook voor betaald.
Hij komt dan wel naar zo'n dorp, maar blijft er meestal slechts dat ene jaar. De
meesten van hen zijn stadsmensen: creolen, afstammelingen van de blanken, of
halfbloeden. Vele indianen zijn ook wel halfbloeden, maar de echte indiaan, die de
meerderheid (zowat 3,5 miljoen) van de Boliviaanse bevolking uitmaakt, woont
uitsluitend op het land. Die stedelingen en die dokters vinden het eigenlijk vervelend
dat die indianen er nog zijn; ook de regering, die niets voor ze doet. En dan komen
die dokters in een dorp terecht dat alle comfort mist. Ik zou het misschien niet mogen
zeggen, maar zij houden niet van die mensen. En ze bedenken allerlei foefjes om
zoveel mogelijk weg te zijn uit het dorp: ik moet mijn ouders, mijn schoonouders
gaan bezoeken, ik moet naar La Paz voor mijn diploma, ik heb nu juist verlof...
Meestal is hun vrouw in de stad achtergebleven als onderwijzeres. Tijdens zijn eerste
studiejaren verdient zij de kost in een school en heeft dus al werk in de stad als haar
man naar het dorp gestuurd wordt. De regering doet dus wel iets voor de
gezondheidszorg onder de indianen. Maar die dokters kennen vaak niet eens meer
het Cechua, de moedertaal van de indianen en de halfbloeden. De mannen in ons
dorp spreken wel een beetje Spaans: die gaan werken in Argentinië, La Paz, Santa
Cruz. Maar de meeste vrouwen kennen geen Spaans. En dat wordt dan een nieuw
bezwaar van die dokters tegen hun tewerkstelling onder de indianen, naast de vele
andere verwijten die zij hun toesturen: dat zij lui zijn, analfabeet, zij drinken en
‘rieken’ (daarvan
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heb ik nog niets gemerkt), ze zijn ‘verdorven’. Een enkele dokter die het goed doet
en er graag is, blijft er een paar jaar.
Voor de arbeiders die in vaste loondienst werken, bestaat er toch de sociale zekerheid.
Komen die beter aan hun trekken?
Om te beginnen, Bolivië is zeer rijk aan allerhande ertsen. Op een tiental km van
Toropalca zijn er mijnen van lood, koper, zilver en antimoon. In Potosi is het tin.
Een aantal dorpsbewoners zijn dus mijnwerkers. En toch blijven ze doodarm. In ieder
geval als ze in privé-mijnen werken. De mijneigenaar in Potosi en een andere in
Toropalca zelf strijken de verdiensten op. De eigenaar vertrouwt de mijn toe aan een
meestergast, die er volgens het contract dient voor te zorgen dat de mijn genoeg
produceert: heeft hij tegenslag, dan verdient hij minder, alles volgens het contract.
Die meestergast betaalt de mijnwerkers: 120 fr. per dag voor ondergrondse arbeid,
80 fr. voor bovengrondse, en 50 fr. voor de vrouwen die het slechte en het goede erts
moeten scheiden. Maar voor iedereen hangt dat dagloon af van het aantal kg dat
gedolven, verwerkt of gesorteerd wordt: werken ze wat minder hard, dan verdienen
ze ook minder. Sociale zekerheid zit er voor hen niet in. De patroon moet je
verzekeren als je in vaste loondienst bent. Om aan die verplichting te ontsnappen
laat hij uitsluitend contractarbeid verrichten. De arbeider werkt 3 maand onder
contract. Na 3 maand zou de patroon de sociale zekerheid moeten betalen: de arbeider
krijgt dus zijn opzeg, mag twee dagen thuis blijven, en sluit een nieuw contract af
voor 3 maanden. Zo ging dat vroeger, zo gaat dat nog steeds. Deze arbeiders hebben
dan vanzelfsprekend ook geen pensioen. Men zei mij ooit dat Bolivië de beste sociale
wetgeving ter wereld heeft, maar dat er ook geen land ter wereld is waar die wetgeving
zo geschikt ontdoken wordt. Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat een
relatief bescheiden mijneigenaar het vaak niet kan bolwerken. Hij is volkomen
afhankelijk van de internationale koers van de metalen.
In de buurt van Toropalca had een van hen een kopermijntje, waar hij zo'n 40 man
tewerkstelde. Die mijn is nu al een paar jaar dicht: het koper was zo in prijs gedaald
op de wereldmarkt dat hij het niet meer kwijt raakte. Al die mensen zijn nu werkloos.
En met het lood gaat het niet veel beter. De eigenaar van zo'n loodmijn heeft al een
paar jaar lang geen loon meer uitbetaald aan zijn arbeiders. Die trekken nu naar
Argentinië waar ze altijd wat werk vinden. Hij heeft daar een voorraad lood liggen,
maar kan die nu niet verkopen omdat de prijs op de wereldmarkt te sterk gedaald is.
Ook al verkocht hij zijn lood, dan zou hij zijn arbeiders nog niet
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kunnen betalen, het lood is te goedkoop. Die internationale dimensie van het probleem,
daar heb je als enkeling en veldwerker natuurlijk geen vat op.
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Antonio Negri. Arbeiderswetenschap en arbeidersautonomie
Koen Boey
Op 9 november a.s. wordt het proces tegen de filosoof en politicoloog Antonio Negri
geopend. Hij was professor aan de universiteit van Padua, verwierf ook in Frankrijk
bekendheid sinds hij als gastprofessor aan l'Ecole Normale Supérieure een originele
interpretatie van Marx' Grundrisse verdedigde1. In de lijn van de arbeiderswetenschap
analyseert Negri de Italiaanse situatie. Tegen de achtergrond van zijn studie
betreffende de crisis in de jaren 30, houdt hij zich als theoreticus bezig met de
actualiteit in zijn land en ontmaskert het ‘historisch compromis’ tussen
christendemocraten en communisten als klasse-verraad. Is dit de reden waarom zijn
theorie als terroristisch werd aangeklaagd? Zit deze man alleen vanwege zijn radicale
ideeën sinds 7 april 1979 in de gevangenis?
Ik blijf even staan bij die aanklacht en bij Negri's levensloop die hem links van
de PCI deed belanden. Uitvoeriger wil ik ingaan op Negri's ideeën.

De aanklacht
Op 7 april 1979 werd Negri aangehouden, beschuldigd van medeplichtigheid in de
zaak-Aldo Moro2. In de zomer van 1980 verviel deze aanklacht. Hij werd nu, op
grond van ‘bekentenissen’ van de bekeerde terrorist Carlo Fioroni3, beschuldigd van
medeplichtigheid aan een andere ontvoering met dodelijke afloop, de ontvoering van
Carlo Saronio, zelf een linksradicale militant, wiens rijke familie gechanteerd werd
om geld neer te

1
2

3

A. Negri, Marx au-delà de Marx, Parijs, 1979, 336 pp.
De hier vermelde gegevens zijn ontleend aan een aantal interviews met Negri (o.a. Pierre
Rival, Matin Magazine, 23 jan. 1982 en Hilary Partridge, Capital and Class, nov. 1980) en
aan de verslaggeving vanuit Rome door André Vermont in Libération van 7 en 8 juni 1982.
Sinds december 1979 kunnen bekeerde terroristen op strafvermindering rekenen, indien ze
meewerken met de justitie. Fiorini werd voor de ontvoering van Saronio, die hij bekende,
tot 25 jaar veroordeeld, maar is reeds op vrije voeten gesteld.
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tellen voor de politieke strijd. Maar ook deze aanklacht verviel. Uit de bekentenissen
van een andere ex-terrorist zou de valsheid van de beschuldiging gebleken zijn.
Vooral de bekentenissen van de beruchte bekeerling Patrizio Peci ontkrachten de
thesis dat Negri medeplichtig zou zijn aan de acties van de Rode Brigades. De
substituut-procureur van Padua, Pietro Calogero, blijft echter uitgaan van de hypothese
dat Negri sinds 1973 een dubbel leven heeft geleid. Sinds de opheffing in dat jaar
van Potero Operaio (waarover straks« meer) zou hij enerzijds de radicale theoreticus
geweest zijn van de lokale groepen die zich tot de arbeidersautonomie bekennen en
anderzijds tot de leiding behoren van de gewelddadige Rode Brigades. Als zodanig
wordt hij schuldig geacht aan ‘gewapende opstand tegen de staat’, een aanklacht die
voorzien is in het Italiaanse strafwetboek. Sinds deze aanklacht in het begin van de
Mussolini-periode geuit werd tegen de toenmalige leiders van de communistische
partij, is nooit meer iemand van deze misdaad beschuldigd, zelfs Renato Curcio niet,
de historische leider van de Rode Brigades. De 100.000 bladzijden van Negri's dossier
bevatten geen bewijzen van enige terroristenactiviteit. Toch wilde de
substituut-procureur op theatrale wijze de zaak-Negri koppelen aan die van Moro's
moordenaars. Toen dezen op 7 juni 1982 in het tot een versterkte burcht omgebouwde
gymnasium Foro Italico in Rome terechtstonden, weigerden Negri en achtenzestig
van zijn medeverdachten die dag te verschijnen. Twee beschuldigden verschenen
wel, uit vrees voor de wraak van de Rode Brigades, die ook binnen de gevangenissen
ongemeen machtig zijn en hadden laten weten dat ze Negri en de zijnen als ‘de partij
van de capitulatie’ ter dood hadden veroordeeld. In zijn zaak is Negri zelf de morele
aanklager. Hij wijst op het feit dat hij nu al jaren lang vastgehouden wordt, ofschoon
de aanklachten steeds ontkracht worden. Hij vecht de Italiaanse wetgeving aan die
het mogelijk maakt een verdachte jarenlang zonder proces in voorlopige hechtenis
te houden. Hij stelt de onmenselijke toestanden in de speciale gevangenissen voor
verdachten van terreur aan de kaak. Kortom, hij is ervan overtuigd dat ‘het buitenland
de Italiaanse justitie moet aanklagen: ze vertoont trekken die haar verwant maken
met de justitie die op het ogenblik in de Sovjet-Unie van kracht is’4.

4

Interview in Matin Magazine, 23 jan. 1982, p. 30.
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Levensloop
Als vrome katholiek studeerde Negri filosofie aan de universiteit te Padua5. Op
hetzelfde ogenblik waarop hij een overtuigd marxist wordt, engageert hij zich in de
katholieke actie. Al gauw wordt hij daar buitengezet. Hij treedt toe tot Intesa, een
groep van katholieke signatuur met socialistische denkbeelden. De bisschop van
Padua grijpt in en Negri verlaat Intesa. Hij wijkt uit naar Sicilië, waar hij onder
leiding van Danilo Dolci, de apostel van de armen, aan sociaal werk doet. Terug in
Padua, promoveert hij er tot doctor in de moraalfilosofie. Hij aanvaardt er een
leeropdracht in de rechtsfilosofie, publiceert over Hegels rechtsfilosofie en over het
Duitse historicisme. Voorlopig vindt hij politiek onderdak in de Italiaanse
Socialistische Partij.
Het jaar 1960 vormt een eerste keerpunt in zijn levensloop, hij is dan 28. Hij werkt
mee aan een vorm van nieuw links in Italië. Samen met Panzieri, Tronti en enkele
anderen richt hij de Quaderni Rossi op, een tijdschrift dat de geschiedenis ingaat als
het verzamelpunt van de aanhangers van het operaïsme (operaio = arbeider). Deze
intellectuelen willen op hun eigen wijze tot de klassenstrijd bijdragen. Ze leggen
zich toe op de arbeiderswetenschap. Daaronder verstaan zij een wetenschap die zich
laat leiden door het beginsel, dat de oorzaken van al wat zich voordoet op het niveau
van de technologische ontwikkelingen en op dat van de arbeidsverhoudingen, gezocht
moeten worden in de strijd die de elkaar tegengestelde sociale klassen onderling
voeren en op het vlak van de daaruit resulterende steeds evoluerende
krachtsverhoudingen. De oprichters van het operaïsme wantrouwen het traditionele
marxisme: dat hecht volgens hen te veel geloof aan het primaat van de autonome
ontwikkelingswetten van het kapitaal en maakt de klassenstrijd aan dit economisme
ondergeschikt. De arbeiderswetenschap daarentegen wil terugkeren naar het
proletariaat. Zij gaat uit van het primaat van de strijd en analyseert die strijd vanuit
het proletarische standpunt. Uiteindelijk is zij geïnteresseerd in de organisatievorm
die het proletariaat moet aannemen en in de strategie die het moet volgen om als
revolutionair subject in de strijd tegen het kapitaal te zegevieren. Negri is de
overtuiging toegedaan dat Marx in de Grundrisse een dergelijke arbeiderswetenschap
heeft beoefend. Interne spanningen leiden reeds drie

5

De hier aangehaalde gegevens zijn grotendeels ontleend aan de uitvoerige studie van Thomas
Sheeman, Italy: Behind the Ski Mask, in The New York Review of Books, August 16, 1979.
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jaar later, in 1963, tot de opheffing van de Quaderni Rossi. Negri werkt in dezelfde
lijn verder in de nieuwe tijdschriften Classe Operaia, Contropiano en tenslotte Potere
Operaio, waarrond zich in 1968 een beweging vormt van mensen die de revolutie
‘van-onder-uit’ nastreven.
Het jaar 1968 vormt een tweede keerpunt. De studentenrevolte neemt in Padua
bijzonder heftige vormen aan. Potere Operaio wordt het kristallisatiepunt van een
beweging die op haar hoogtepunt 5.000 leden telt, van 1968 tot 1973 een legaal
bestaan leidt en zichzelf in 1973 opheft. Negri is de leider en de theoreticus van de
beweging. De opheffing was ook in dit geval het gevolg van interne spanningen. De
ene vleugel wil Potere Operaio volgens de leninistische principes sterk centralistisch
organiseren in een clandestiene partij; hij kiest, kan men stellen, voor de clandestiene
gewapende strijd tegen de staat. De andere vleugel, waarvan Negri de leider is, wil
een in zeker opzicht tegengestelde strategie ontwikkelen. Negri en de mensen die
hem volgen, willen voorkomen dat Potere Operaio een zoveelste links-radicale
splintergroep wordt en stellen daarom de ontbinding van de beweging voor. De leden
moeten opgaan in de lokale groeperingen die sinds de jaren 70 overal in Italië
opkomen en de arbeidersautonomie voorstaan. Negri dient zich aan als de theoreticus
van deze groepen. Rond dezelfde tijd, vanaf 1974, komen de Rode Brigades in de
publiciteit met de ontvoering van Mario Sossi, een magistraat uit Genua6. Op basis
van deze chronologie en van het feit dat ongetwijfeld een aantal ex-militanten van
Potere Operaio zich aansloten bij de Rode Brigades, wordt Negri ervan verdacht in
1973 voor een derde keerpunt in zijn leven te hebben gezorgd en een dubbel leven
te zijn gaan leiden. En dezelfde verdenking rust op een groot aantal leiders van de
beweging voor de arbeidersautonomie.

De crisis van de jaren 30 als achtergrond
Negri's radicale ideeën over de hedendaagse Italiaanse situatie zijn slechts te begrijpen
tegen de achtergrond van de inzichten waartoe hij, als beoefenaar van de
arbeiderswetenschap, kwam met betrekking tot de crisis van de jaren 307. Keynes is
daarbij zijn referentiepunt. Op methodologisch

6
7

De terreur begon reeds in 1969, maar onder de vorm van de rechtse zwarte terreur, de zgn.
‘strategia della tensione’, de spanningsstrategie.
Zie A. Negri, John Keynes et la Théorie Capitaliste de l'Etat en 1929, in La Classe Ouvrière
contre l'Etat, Parijs, 1978.
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vlak speelt Negri Keynes uit tegen een bepaalde theoretische traditie binnen het
marxisme, de traditie van het economisme. Het leidende principe waarop deze traditie
zich richt, luidt: voor alle veranderingen die zich in de maatschappij voordoen, moet
(in laatste instantie) naar de oorzaak gezocht worden op het niveau van de zich
ontwikkelende economische werkelijkheid. Keynes daarentegen, de burgerlijke
econoom, staart zich niet blind op de economische oorzaken van de crisis van de
jaren 30. Juister, hij beseft dat het uiteindelijk gaat om de gevolgen van een strijd
tussen de klasse van het kapitaal en de arbeidersklasse. Twaalf jaar na de geslaagde
revolutie in 1917 waren de arbeiders, in Europa en in de VS, erin geslaagd, de fronten
binnen die strijd zo te verleggen, dat zich op economisch vlak een zware crisis
voordeed. Volgens Negri zag Keynes in laatste instantie in het offensief van de
arbeidersklasse de oorzaak van de crisis die in 1929 uitbrak. Als argument voor die
thesis verwijst Negri naar de strategie die Keynes voorstelt om de crisis te bezweren.
De strategie van het kapitaal moet erin bestaan, de arbeidersstrijd te erkennen ten
einde hem te kunnen controleren: men moet de arbeidersstrijd laten functioneren als
een variabele van het kapitalistisch gebeuren. Dat gebeurt in Keynes' plan-economie.
In dienst van de klasse van het kapitaal, beseft Keynes dat het de fronten van de
klassenstrijd zijn die in laatste instantie alles in de samenleving bepalen en omdat
hij van Marx geleerd heeft dat de materiële bestaansvoorwaarden grote invloed
hebben op het bewustzijn, draagt hij het kapitaal een duidelijke taak op. De materiële
arbeidsvoorwaarden moeten zodanig georganiseerd worden, dat ze tot een ander
arbeidersgedrag leiden. Met dit andere gedrag bedoelt Keynes: een strijdgedrag dat
door het kapitaal kan worden gecontroleerd, omdat het ingecalculeerd is als een
variabele van de geplande economie. Onder de reorganisatie van de materiële
arbeidsvoorwaarden verstaat Keynes een geheel van maatregelen die volgens Negri
in het na-oorlogse Italië ten uitvoer werden gelegd: de vervanging van de
gekwalificeerde arbeiders door de massa-arbeiders aan de lopende band, de erkenning
van het feit dat de arbeidersklasse in het kapitalistisch economisch bestel in hoge
mate de functie van de vraag vervult, enz. Wat dit laatste betreft is het nodig om in
een situatie van overproduktie, waarin de wet van Say8 met betrekking tot het
evenwicht van vraag en aanbod niet meer opgaat, de vraag te stimuleren. Daarom
moet de

8

In de theorie van Say roept iedere produktie steeds een daaraan beantwoordende vraag op:
beide zijn gelijk in omvang. Het geld bemiddelt tussen beide.
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arbeidersklasse over hogere inkomsten beschikken. Dat is slechts mogelijk indien
een volledige tewerkstelling is verwezenlijkt. Om dat te bereiken moest volgens
Keynes via staatsinterventie de rentevoet zo bepaald worden, dat het kapitaal
gedwóngen wordt te investeren, zo laag gehouden dat de kapitaalbezitter niet meer
kàn rentenieren. Dit alles is nodig geworden omdat het kapitaal zonder
staatsinterventie onmogelijk de door Marx beschreven wet van de dalende winstvoet
kan tegengaan. Dit economisch gegeven werkt door in al Negri's verdere analyses.
Op methodologisch vlak wil Negri, zoals Keynes, de klassenstrijd analyseren als
de beslissende factor van het maatschappelijk gebeuren. Keynes werkte op deze
wijze in dienst van de klasse van het kapitaal, Negri wil op dezelfde wijze werken
in dienst van de arbeidersklasse. Dat neemt niet weg dat Negri ook wat de inhoud
van Keynes' analyse betreft, veel van de burgerlijke econoom kan leren. Keynes pleit
voor een nieuwe staatsvorm: een staat die economisch intervenieert, die rekening
houdt met de arbeidersstrijd en deze incalculeert in het economisch beleid. Dat soort
staat heeft ondertussen in de kapitalistische wereld zijn intrede gedaan. Een van de
resultaten van de crisis van de jaren 30 is een staat die zich ontworsteld heeft aan de
liberale norm van de nachtwakerstaat, die uitsluitend waakt over de vrijheid van de
ondernemers. De ‘geld-staat’, die tevens een Plan-Staat is, is meer dan een gewillig
instrument in de handen van de economische monopolies, wat de vulgair-marxistische
thesis daaromtrent ook mag beweren. De Plan-Staat treedt op als collectief beheerder
van het kapitaal. Als zodanig voert hij het politieke commando over de samenleving.
In die zin spreekt Negri van ‘de kapitalistische exploitatie en haar ambtgenoot het
staatscommando’9 en laat hij vermoeden dat er een ogenblik kan komen waarop de
strategie van de arbeidersstrijd zich eerder op het staatscommando dan op de
kapitalistische exploitatie moet richten.
Een tweede resultaat van de crisis van de jaren 30 was, dat de arbeidersstrijd zich
liet inkapselen door de (aan Keynes' theorie ontleende) strategie van het kapitaal en
zo tot een variabele binnen het gebeuren van de kapitalistische economie werd
gereduceerd. De Plan-Staat voert een reformistisch beleid. Hij dwingt zijn ambtgenoot,
het kapitaal, tot concessies aan de arbeiders op korte termijn; in ruil daarvoor moet
de arbeidersklasse zich als partner binnen het systeem gedragen. Op die manier wordt
de arbeidersklasse onder controle gehouden. Deze situatie laat vermoeden waar het
Negri en zijn arbeiderswetenschap om te doen is: strategieën

9

A. Negri, La Classe Ouvrière contre l'Etat, Préface, Parijs, 1978, p. 19.
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ontwerpen die de arbeidersstrijd weer onafhankelijk maken van de kapitalistische
planning en zo ook weer gevaarlijk voor het kapitalisme zelf.

Het na-oorlogse Italië: de massa-arbeider
In de jaren 50 groeide Italië uit tot de zesde Westerse industriemacht. Op de as
Milaan-Turijn liggen de industriële groeipolen. Uit het Zuiden stromen goedkope
arbeidskrachten toe. De auto-industrie met haar nevensectoren is technologisch hoog
ontwikkeld. In het begin van de jaren 60 kent Italië een quasi volledige tewerkstelling
en maakt het de indruk van een industrieel volwassen land, dat voor het eerst een
oplossing heeft gevonden voor zijn traditionele problemen: de tegenstelling tussen
Noord en Zuid, tussen stad en platteland. Negri onderzoekt hoe deze Italiaanse
samenleving, die het ideaal van Keynes verregaand heeft verwezenlijkt, op het einde
van de jaren 60 in crisis raakt.
Zijn aandacht gaat in de eerste plaats naar de nieuwe organische samenstelling
van de arbeidersklasse in het na-oorlogse Italië. Hij stelt immers voorop dat als de
Plan-Staat nu wankelt, dit in laatste instantie aan de mokerslagen van de arbeidersstrijd
is toe te schrijven. Keynes' strategie volgend, wist het kapitaal na de oorlog de macht
van de gekwalificeerde, in de vakbonden georganiseerde en door de communistische
partij gecontroleerde, arbeiders te breken. De voortschrijdende technologie samen
met de subsidies die aan het Zuiden worden toegekend, bewerkstelligen dat de daar
vrijgekomen arbeidskrachten in groten getale naar het Noorden trekken, waar ze als
arbeiders aan de lopende band hun andere collega's naar de periferie verdringen.
Negri spreekt in dit verband over de opkomst van de massa-arbeider. Deze breekt
met de traditie waarin de loonstrijd gevoerd werd op grond van professionele
bekwaamheid en binnen de kaders van de vakbonden. Hij is ideologisch niet langer
getekend door de arbeidersstrijd tegen het fascisme onder leiding van de communisten.
Hij is doorgaans niet georganiseerd en vindt zich niet meer vertegenwoordigd door
vakbeweging en communistische partij. Zoals Lenin ooit deed, houdt ook Negri in
zijn arbeiderswetenschap de kronieken bij van de explosies waarin de nieuwe
massa-arbeider af en toe van zijn onvrede en zijn verzet blijk geeft. De jaren 1965/66
beschouwt hij als een kritisch keerpunt: de maatregelen die het kapitaal neemt, hebben
veel weg van sancties tegen de arbeidersklasse, en dit op een ogenblik waarop de
hoogconjunctuur nog heerst. Drie jaar later doen zich overal in Italië heftige explosies
voor, niet alleen studentenrevoltes maar ook arbeidersopstanden. De explosies van
'68, die in de ‘hete herfst’ van '69 hun hoogtepunt bereiken in de Fiatfa-
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brieken, laten de reële kracht van de massa-arbeider zien. De Keynesiaanse Plan-Staat
blijkt onherroepelijk in crisis10.
In zijn voorliefde voor duidelijke dialectische schema's vat Negri de gebeurtenissen
aan het einde van de jaren 60 als volgt samen: na een lange periode waarin het kapitaal
het initiatief in de strijd had, slaagt de massa-arbeider erin de politieke strijd terug
in de fabrieken te brengen. De reactie van het kapitaal zal zijn, de fabriek te
‘verstrooien’ in de samenleving en deze strategie brengt het weer nieuw samengestelde
proletariaat van de jaren 70 voort, dat het verzet in de hele samenleving doet oplaaien.
De arbeidersexplosies van de jaren '68 en '69 hebben ongetwijfeld zware gevolgen
gehad. Ze werden beantwoord met de ‘strategia della tensione’, een eufemisme voor
de terreur van rechts. Ze hebben, samen met deze fascistische reactie, de strategie
van de PC beïnvloed, die in haar oppositie tegen de centrum-linkse regeringen zich
steeds reformistisch had opgesteld en dan ook vervreemd was geraakt van de
revolutionaire elementen die zich op het einde van de jaren 60 manifesteerden.
Berlinguer formuleert zijn strategie van het ‘historisch compromis’ echter pas in
1973 en daarom is het hier nog niet de aangewezen plaats om in te gaan op Negri's
interpretatie daarvan.

De maatschappelijke arbeider en zijn strategie11
Negri is van oordeel dat het kapitaal, vooral na de loonstakingen bij Fiat in het
voorjaar van 1973 en de daarop volgende langdurige fabrieksbezettingen, zich
voorneemt om de fabrieken hun centrale functie te ontnemen. Wanneer Negri over
het fenomeen van de ‘fabrieksverstrooiing’ spreekt, doelt hij op typisch Italiaanse
toestanden die in sommige opzichten aan de beginfase van het kapitalisme doen
denken. In de jaren 70 nam b.v. de huisarbeid op grote schaal toe ten koste van de
fabrieksarbeid. In andere opzichten vertoont het economisch leven in Italië in die
jaren kenmerken van het verst doorgedreven kapitalisme. Een aanzienlijk deel van
de voorradige arbeidskracht bestaat uit louter abstracte arbeidskracht: jongeren die
er zelfs niet aan denken om op basis van een kwalificatie werk te zoeken. Of een
volkomen flexibele arbeidskracht: ze engageren zich kort-

10
11

Cfr. A. Negri, Krise des Planstaats. Kommunismus und revolutionäre Organisation, Berlijn,
1973.
Zie A. Negri, Prolétaires et Etat, een studie uit 1976, waarin de term ‘maatschappelijke
arbeider’ wordt ingevoerd. In La Classe Ouvière et l'Etat, o.c., p. 219 en vlg.
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stondig en onder losse contracten. Geconfronteerd met het quasi onafwendbare
karakter van de wet van de dalende winstvoet, tracht het kapitaal in een parallelle
economie de meerwaarde te creëren die in de officiële economie onhaalbaar is
geworden. Naar schatting komen vijf miljoen Italianen in de loop van de jaren 70
terecht in het zwarte arbeidscircuit. De zgn. restructurering van de Italiaanse industrie
veroorzaakt tenslotte een ware ‘sociale desintegratie’ die o.m. tot uiting komt in het
onoplosbare woonprobleem in de grote steden en de ontwrichting van de
samenlevingsverbanden. Een ander gevolg van de strategie van de ‘verstrooiing van
de fabriek’ is dat de vakbonden en politieke leiders hun laatste krediet verspelen en
alleen nog voorwerp zijn van spot (zoals Lama, februari 1977, in Rome en Zangheri,
september '77, in Bologna), of van terroristische aanslagen.
In deze omstandigheden ontstaat een nieuw type van arbeider: de maatschappelijke
arbeider. Ofschoon hij als arbeider te boek staat, is hij vaak het grootste deel van
zijn nog jonge leven werkeloos geweest. Terwijl de toegang tot de fabriek hem
ontzegd wordt, dringt de macht van het geld hem toch arbeid op: onzeker werk, zwart
werk, werk waarin hij alleen staat en weerloos, werk dat voor het kapitaal een hoge
meerwaarde voortbrengt. De hele beweging van de ‘verstrooiing van de fabriek’ is
voor Negri een poging van het kapitaal om de hele samenleving als een fabriek te
laten functioneren. De fabriek zaait zich uit in de hele samenleving. Negri heeft hoge
verwachtingen van de maatschappelijke arbeider. Deze blijkt immers te leven vanuit
een nieuw bewustzijn met nieuwe waarden en behoeften: een bewustzijn dat
beantwoordt aan het communistische bewustzijn, zoals Marx dat in de Grundrisse12
heeft geschetst. De maatschappelijke arbeider strijdt niet langer om de politieke
staatsmacht over te nemen, hij wil haar zonder meer vernietigen. Hij breekt met de
situatie waarin de arbeidersstrijd een gecontroleerde variabele is binnen de
kapitalistische produktiewijze: zijn werkweigering laat niet alleen zien dat hij niet
langer mee wil spelen, maar hangt ook samen met een gedrag dat de arbeidswaardeleer
(de basis van het kapitalisme) verwerpt. Ieder van deze beweringen vraagt om
toelichting.
De maatschappelijke arbeider is de drager van een revolutionair bewustzijn. Terwijl
de klassenstrijd na 1973, volgens Negri, elders in Europa verzwakte, was dat in Italië
niet het geval. Alleen in Italië is de arbeiders-

12

K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie, Moscou, 1941, pp. 592-599.
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klasse, gekenmerkt door het type van de maatschappelijke arbeid, een reële
tegenmacht gaan vormen. Verstrooid in de hele samenleving, voert de
maatschappelijke arbeider een strijd die niet alleen economisch, maar algemeen
maatschappelijk is georiënteerd. Hij bestrijdt alle vormen van hiërarchische controle
over de samenleving. Hij staat b.v. vooraan in de strijd voor de liberalisering van
echtscheiding en abortus. Op economisch vlak bestrijdt hij het beginsel zelf, dat
economische produktiviteit en winst zouden beslissen welke bestaansmogelijkheden
eenieder toekomen. Zijn financiële eisen zijn niet langer gekoppeld aan een vorm
van medeverantwoordelijkheid voor de produktiviteit. Hij staat op het standpunt dat
hij zich de voorradige rijkdom onmiddellijk moet toeëigenen: hij kraakt woningen,
bezet fabrieken, bepaalt zelf hoeveel hij wil uitgeven voor de dienstverleningen
waarvan hij gebruik maakt. Dit hele gedrag typeert het verlangen naar
arbeidersautonomie. De maatschappelijke arbeider leeft vanuit het bewustzijn dat
hij zich slechts autonoom kan gedragen als hij alle vormen van de kapitalistische
samenleving achter zich laat, zich organiseert als partij tegen de arbeid, maar zich
ondertussen wel de bestaande rijkdom onmiddellijk toeëigent. Deze vorm van strijd,
die Negri als theoreticus interpreteert, om dan samen met zijn interpretatie op te
roepen tot verder revolutionair communistisch gedrag, is de strijd van het hedendaagse
proletariaat tegen de hele maatschappij: tegen de staat, niet alleen voor zoverre hij
de geldmacht beheert, maar ook voor zoverre hij een rechtsorde handhaaft die de
kapitalistische produktieverhoudingen in stand houdt.
Tegen de overheersing door het systeem roept Negri op tot sabotage van het
systeem13. Hij weet dat de staatsmacht reageert op alles waarin ze een inbreuk op de
bestaande rechtsorde bespeurt. Omdat hij deze rechtsorde niet als de zijne erkent,
noemt hij de pogingen van de staat om de rechtsorde desnoods met geweld te doen
respecteren, een vorm van despotisme. Hij heeft zich dan ook lyrisch uitgelaten over
het onvermijdelijke geweld waarmee de maatschappelijke arbeider zich moet wapenen
om zijn autonomie te verdedigen.

Om mee te besluiten
1. Een eerste constatering is, dat Negri in zijn denken in een zekere zin niet verder
gaat dan Marx zelf, die in 1857-58 pleitte voor een opheffing

13

Zie A. Negri, Domination & Sabotage, in Strike, New York, okt. 1979.
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van het kapitalisme die onmiddellijk identiek zou zijn aan de vestiging van het
communisme. Volgens Marx moest dit gebeuren door de onmiddellijke toeëigening
van de bestaande rijkdom door het proletariaat. Aangezien de rijkdom ‘zonder meer’
van de arbeiders werd gestolen (alleen hun arbeidskracht is bron van rijkdom), moeten
zij zich deze rijkdom ‘zonder meer’, zonder rekening te houden met de rechtsorde,
toeëigenen. Ook bij Marx gaat dit gepaard met de weigering van de arbeid als basis
van de rijkdom en met de afwijzing van de arbeidstijd als de maat van de ruilwaarde
van de dingen. Marx begreep reeds dat het kapitalisme alleen dan kan worden
opgeheven als deze weigering algemeen wordt (het ‘reëel bestaande’ socialisme heeft
ons ondertussen geleerd dat het zich anders alleen maar transformeert). De basis van
de rijkdom is voor Marx de ‘vrije tijd’ en op grond daarvan de ‘vrije ontwikkeling
van de individuen’14. Dit is mogelijk gemaakt door het kapitalisme zelf. Het
kapitalisme heeft wetenschap en technologie zo ontwikkeld, dat de machines thans
in staat zijn om in principe het werk van de mensen over te nemen; de mensen moeten
er alleen nog voor zorgen dat de machines naar behoren werken.
2. Negri gaat niet verder dan Marx, maar hij concretiseert Marx' project. Hij neemt
in zijn theorie de constatering op, dat de macht die de laatkapitalistische samenleving
beheert, zich op haar rechtsorde beroept om haar repressieve staatsorganen in het
veld te brengen tegen de maatschappelijke arbeider die zich gedraagt volgens zijn
communistisch bewustzijn. Daaraan koppelt Negri het strategisch inzicht dat het
revolutionaire proletariaat, als het wil slagen, zich moet wapenen. In die zin gaat
Negri wel verder dan Marx: hij expliciteert wat Marx in zijn theorie over opheffing
van het kapitalisme onuitgesproken laat. Tenslotte actualiseert Negri het inzicht van
Marx: hij ziet in de maatschappelijke arbeider van de jaren 70 in Italië het
revolutionaire proletariaat dat de communistische droom van Marx verwezenlijkt.
3. Is Negri dan zo'n fantast, dat hij in de kleine minderheid die in Italië links van
de PC staat, juister nog: in de fractie van die minderheid die niet de strategie van de
Rode Brigades volgt15, het revolutionair subject van de

14
15

K. Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonomie, o.c., p. 596 en p. 593.
Negri heeft af en toe heel uitdrukkelijk kritiek uitgeoefend op de Rode Brigades: hun geweld
is vergeefs en geen onderdeel van de juiste strategie. In het boven geciteerde interview in
Matin Magazine, p. 31, kwalificeert hij zijn vleugel van de arbeidersautonomie als een
politieke beweging, ter onderscheiding van de terreurbeweging van de Rode Brigades.
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verdere geschiedenis zoekt? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in een derde
constatering. De grote meerderheid van de Italianen die onder een of andere vorm
voor het ‘historisch compromis’ kiest, laat zich in deze keuze leiden door de angst
dat Negri wel eens gelijk kon krijgen. Het idee van een ‘historisch compromis’ tussen
christendemocraten en communisten werd oorspronkelijk naar voren gebracht om
een dam op te werpen tegen het rechtse fascisme. In de praktijk heeft het volgens
Negri een bewind in het leven geroepen dat de laatkapitalistische samenleving in
bescherming neemt tegen de arbeidersautonomie16. Op straffe van zware
onrechtvaardigheid t.a.v. Berlinguer moet herinnerd worden aan het feit dat de val
van Allende in 1973 minstens de aanleiding was voor Berlinguers strategie van het
historisch compromis. Ook Berlinguer had gekozen voor een geweldloze overgang
naar een marxistische samenleving, met respect voor de bestaande rechtsorde. Maar
in het geval van een machtsovername door de PC zou het kapitaal, zoals in Chili,
wel eens een fascistische dictatuur kunnen vestigen (de bekende uitzonderingsvorm
van de kapitalistische staatsmacht in crisistijden). Om dit te voorkomen nodigde hij
alle democraten uit om front te vormen. Beïnvloed door Gramsci, achtte hij het nodig
om te kunnen rekenen op een sterke consensus ter verdediging van de bestaande
rechtsorde. Eerst moest de hegemonie van de democratische krachten gevestigd
worden. Begrijpelijkerwijze werkt dit front ook tegen de beweging waarvan Negri
de theoreticus is.
Negri zit wel degelijk in de gevangenis vanwege zijn radicale ideeën met dien
verstande dat het om ideeën gaat die weerklank hebben gevonden in een gevreesde
beweging, de beweging van de arbeidersautonomie. Bij dit besluit ga ik uit van de
voorstelling dat men zijn betrokkenheid met de Rode Brigades (tot nog toe) niet heeft
bewezen17.

16
17

Zie A. Negri, Massenautonomie gegen historischen Kompromisz, München, 1977.
Zoals de lezer uit de vorige noten kan opmaken, heb ik me bij de uiteenzetting van Negri's
ideeën gebaseerd op de vertalingen die verschenen zijn in het Frans (bij C. Bourgois en
Galilée), in het Duits (bij Merve en Trikont) en in het Engels (W.W. 3 Books, New York).
Negri's belangrijkste oorspronkelijke teksten verschenen bij Feltrinelli te Milaan.
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Het Midden-Oosten na de Libanon-oorlog
L.L.S. Bartalits
Neemt men de Arabische wereld van dit moment onder de loep, dan lijken de
meningsverschillen die al in de jaren 50 en 60 de Arabische wereld verdeelden ook
nu weer te zorgen voor talrijke conflicten. Deze betreffen: de Arabische stellingname
t.a.v. het Palestijnse vraagstuk, de betrekkingen met West en Oost, de Arabische
eenheid, de sociaal-politieke stelsels en puur territoriale problemen. De laatste tijd
evenwel won de overtuiging veld dat in de jaren 70 een nieuwe ordening in de
Arabische wereld is ontstaan: het Arabisch systeem is van een vrij monolitisch blok
veranderd in een multi-polair stelsel; de nieuwe indeling van de Arabische staten is
complexer dan de oude indeling in ‘progressieve’ en ‘conservatieve’ (of ‘reactionaire’)
landen.

Gewijzigde relaties binnen de Arabische landen
In de nieuwe indeling kunnen vijf groepen worden onderscheiden.
Tot de eerste groep behoren Irak en Algerije: olieproducenten met ambitieuze
ontwikkelingsplannen. Ondanks een middelgrote bevolkingsomvang, een relatief
hoog inkomen per hoofd van de bevolking, goed bewapende strijdkrachten, industriële
dynamiek en de aanwezigheid van ervaren leiders is de invloed van deze landen toch
beperkt gebleven. De tweede groep wordt gevormd door de olieproducenten met een
geringe bevolking, een hoog inkomen per hoofd en een overschot aan olie- en
financiële bronnen: Saoedi-Arabië, de Golfstaten en Libië. De financiële
mogelijkheden van deze landen bepaalden hun invloed in de Arabische wereld. De
derde groep omvat kleine, niet-olieproducerende landen die relatief welvarend zijn:
Marokko, Tunesië, Jordanië, Libanon en Djibouti. De economieën van deze landen
draaien op een combinatie van landbouw, handel en toerisme. De meeste van deze
landen kunnen het zich in theorie veroorloven buiten het geruzie in de Arabische
wereld te blijven. De vierde groep wordt gevormd door de Derde Wereldlanden
binnen de Arabische wereld, de ‘have-nots’. De perspectieven van deze landen Soedan, Mauretanië,
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Zuid-Jemen en Somalië - blijven somber. Tenslotte is er nog Egypte, dat tot geen
van bovengenoemde categorieën behoort. Het land heeft een relatief laag inkomen
per hoofd, maar bezit een complexe economie, een brede industriële basis, een
overvloed aan gekwalificeerde arbeidskrachten en een omvangrijke bevolking
(ongeveer 44 miljoen). Egypte beschikt bovendien over het omvangrijkste militaire
apparaat in de Arabische wereld en heeft in cultureel en historisch opzicht altijd al
een voorsprong gehad. De uitbreiding van het Arabische systeem van zeven staten
in 1944 tot de huidige eenentwintig heeft tot verdere complicaties geleid. Het optreden
van de PLO heeft de tegenstellingen nog duidelijker aan het licht gebracht. Bovendien
kwam de Arabische wereld voor twee uitdagingen van historische betekenis te staan:
de toenemende bereidheid onder de Arabische landen om vrede met Israël te
accepteren en het fundamentalistisch islamitisch regime in Iran. Tenslotte hebben
de Arabieren hun identiteit, ideologie en waardenstelsel in de jaren 70 zien veranderen.
Weegt men continuïteit en verandering in het Arabische systeem tegen elkaar af,
dan pleit in het voordeel van het eerste: de institutionalisering van het Arabische
nationalisme, wat vooral blijkt uit de toenemende bereidheid om op politiek en vooral
economisch gebied met elkaar samen te werken; de centrale betekenis van het
Arabisch-Israëlisch conflict; de centrale rol die nog steeds door Egypte wordt
gespeeld; en tenslotte een aantal punten waarover duidelijk overeenstemming bestaat,
zoals o.m. de niet-gebonden koers van de meeste landen in de regio.

Na Camp David en Afghanistan
Het ophefmakende initiatief van president Sadat in november 1979 om naar Jeruzalem
te reizen, de Camp David-akkoorden en het Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag
leidden in de Arabische wereld tot een unanieme oppositie tegen de Egyptische
politiek. Maar gebrek aan overeenstemming over een geschikte reactie en een
alternatieve Arabische strategie droeg ertoe bij dat aan de veroordeling aanvankelijk
nog geen operationele vorm werd gegeven. Op de Tiende Arabische Topconferentie
in Tunis (november 1979) vergenoegde men zich met een al eerder bereikte minimale
anti-Sadat gerichte overeenstemming.
Tussen november 1977 en december 1979 werden de inter-Arabische betrekkingen
- en verdeeldheid - nauwelijks bepaald door een verschil in mondiaal-politieke
oriëntatie. De invasie van de SU in Afghanistan bracht hier verandering in. Enerzijds
vormde de parallelle reactie van Saoedi-Arabië en Irak, die de invasie veroordeelden,
een stap in de richting van
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verdere en nauwere samenwerking tussen beide landen. Anderzijds werd door de
Saoedisch-Iraakse reactie het zgn. Standvastigheidsfront (Syrië, Libië, Algerije,
Zuid-Jemen en de PLO) nieuw leven ingeblazen: als ontvangers van hulp en steun
van de SU trachtten de leden van deze groep elk voor zich een oplossing te vinden
voor het dilemma waarvoor de invasie in Afghanistan hen plaatste. Een eerste poging
tot coördinatie van de standpunten vond plaats tijdens de Algemene Vergadering
van de VN van 14 januari 1980 waar de inval in Afghanistan werd veroordeeld; drie
leden van het Standvastigheidsfront (Syrië, Algerije, Libië) onthielden zich,
Zuid-Jemen stemde tegen, de waarnemer van de PLO hield een pro-Russische rede.
Behalve Soedan en Noord-Jemen, die zich onthielden, stemden alle Arabische landen
tenslotte toch voor de veroordeling van de SU. Op initiatief van Syrië, bezorgd over
de toenemende anti-Russische-stemming in de regio, kwamen de ministers van
buitenlandse zaken van de landen van het Standvastigheidsfront op 16 januari 1980
in Damascus bijeen. Syrië boekte enig succes: de slotverklaring en de resoluties van
de ééndaagse conferentie bevatten vele anti-Amerikaanse en pro-Sovjet-thema's.
Aan de spoedbijeenkomst van de Islamitische Conferentie, die eveneens in januari
te Islamabad plaatsvond, namen uiteindelijk slechts twee leden van het
Standvastigheidsfront (Algerije en Libië) deel; Syrië en Zuid-Jemen bleven de
conferentie boycotten; de PLO liet zich in een laat stadium door een delegatie op
laag niveau vertegenwoordigen.
De unanieme veroordeling van de invasie in Afghanistan betekende een diplomatiek
succes voor Saoedi-Arabië. Andere resoluties - o.m. betreffende Jeruzalem en
Palestina, waarin de normalisering van de Egyptisch-Israëlische betrekkingen en het
optreden van Israël in Zuid-Libanon werden veroordeeld en steun aan de PLO werd
bevestigd - moesten tot het bewaren van de eensgezindheid onder de deelnemers
bijdragen.
De conferentie van Islamabad was voor het Standvastigheidsfront een gelegenheid
om zijn krachten te bundelen. Syrië, dat de conferentie had geboycot, dreigde in een
isolement te raken en intensiveerde zijn contacten met het Standvastigheidsfront.
Dat culmineerde in de Topconferentie te Tripoli, 13-15 april 1980, waar de leden
opnieuw hun steun aan Syrië en hun vriendschap voor de SU bevestigden. Daarnaast
vormde zich in de loop van 1980 een Arabische middengroep bestaande uit
Saoedi-Arabië, Irak en Jordanië, gesteund door de Golfstaten en Marokko, terwijl
er zich na het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Soedan en Egypte
nog een derde groepering aftekende, de Egyptische Groep, bestaande uit Egypte,
Soedan, Oman en Somalië.
Op de conferentie van de Arabische ministers van buitenlandse zaken,
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economische zaken en financiën in Amman, juli 1980, werd door het
Standvastigheidsfront onder leiding van Syrië een confrontatiepolitiek met het Westen,
inclusief het gebruik van het oliewapen, bepleit. De middengroep, geleid door
Saoedi-Arabië en Irak, gaf er de voorkeur aan om de Arabische olierijkdom aan te
wenden voor plannen op lange termijn.
Het uitbreken van de oorlog tussen Irak en Iran in september 1980 bevestigde
grotendeels de reeds getrokken scheidslijnen: de leden van het Standvastigheidsfront
steunden in verschillende mate Iran (Libië verbrak zelfs de diplomatieke betrekkingen
met Saoedi-Arabië en Irak; Syrië en Jordanië trokken in november 1980 troepen aan
hun grenzen samen en kwamen zeer scherp tegenover elkaar te staan). De
middengroep steunde Irak (Jordanië sprak zich openlijk voor Bagdad uit;
Saoedi-Arabië, uit angst voor het Iraanse revolutiegevaar, stelde zich wat behoedzamer
op). Ten gevolge van deze ontwikkelingen ontbraken op de Elfde Arabische
Topconferentie in Amman, 25-27 november 1980, zeven landen: de leden van het
Standvastigheidsfront, Libanon en Egypte (sedert het vredesverdrag met Israël als
lid van de Arabische Liga geschorst). De conferentie beperkte zich tot de herhaling
van enkele bekende standpunten.
De derde Islamitische Topconferentie van de ICO (Islamic Conference
Organization), gehouden in Saoedi-Arabië van 25 tot 28 januari 1981, bracht enige
ontspanning: Libië en Iran waren namelijk afwezig, Syrië en de PLO toonden zich
iets soepeler, terwijl Libanons president Sarkis ervoor waarschuwde dat voortgaande
Palestijnse aanvallen tegen Israël dit land slechts de gelegenheid zouden verschaffen
zijn agressie tegen Zuid-Libanon te verhevigen.
Begin 1981 was het duidelijk dat de anti-Sadat opstelling slechts een wankele
basis voor een Arabische consensus vormde. Na het herstel van de diplomatieke
betrekkingen tussen Soedan en Egypte werden drie losse en elkaar enigszins
overlappende groeperingen in de Arabische wereld herkenbaar: de Egyptische groep
(met Soedan, Oman, Somalië), de ‘centristen’ (onder leiding van Saoedi-Arabië,
Irak, Jordanië, gesteund door de Golfstaten en Marokko) en het Standvastigheidsfront
(onder leiding van Syrië). Behalve de belangrijkste kwesties waarmee alle Arabische
staten worden geconfronteerd, is er nu ook sprake van verschillende bilaterale of
‘lokale’ conflicten (West-Sahara, Libië en zijn buurlanden, Libanon, de twee Jemens).
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De PLO in het net van de Arabische betrekkingen
De belangen van de PLO als de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk botsen
veelal met die van de andere bij het Midden-Oostenconflict betrokken partijen.
Immers de Palestijnen strijden voor hun recht op zelfbeschikking in een land waar
zij eens de meerderheid vormden, terwijl de anderen politieke en economische
doeleinden nastreven vanuit een reeds gevestigde soevereiniteit. In tegenstelling tot
de PLO zijn de Arabische staten sterk geporteerd voor de handhaving van de
territoriale status-quo. Bovendien vormt de revolutionaire, op de Arabische massa
georiënteerde koers van de Palestijnse beweging een latente bedreiging voor de
regerende elites in de meeste Arabische landen. Ook op economisch gebied lopen
de belangen niet parallel. Veel Arabische landen beschouwen het conflict met Israël
in financieel opzicht achterhaald en achten het bestaan van de joodse staat niet langer
een gevaar voor hun economieën.
Daar komt bij dat sinds de Jordaans-Palestijnse confrontatie in september 1970
de PLO verbrokkeld raakte in een aantal gematigde en radicale fracties, terwijl de
periodieke terreurdaden afbreuk deden aan het politieke imago van de beweging. Na
de Oktoberoorlog in 1973 echter werd de PLO door alle Arabische staten erkend als
de enige wettige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. De PLO wist zich te
handhaven dank zij handige diplomatieke manoeuvres en een flexibele politiek. Toen
b.v. Arafat zijn adhesie betuigde aan het concept van een Palestijnse mini-staat op
de West Bank en in de Gazastrook waren de meeste Arabische staten gerustgesteld.
Pogingen van landen als Jordanië, Irak en Syrië om de PLO onder controle te krijgen
zijn mislukt. Van haar kant hield de PLO dan weer onvoldoende rekening met de
belangen van de inheemse Libanese bevolking en wekte de indruk zich definitief in
Zuidelijk Libanon te willen vestigen. Tenslotte: Sadats bezoek aan Jeruzalem en de
Akkoorden van Camp David veroorzaakten een ernstige polarisatie in de Arabische
gelederen, die de Palestijnse zaak bepaald geen goed heeft gedaan.

Door Israël nagestreefde doeleinden in Libanon
Met de invasie in Libanon, 6 juni 1982, streefde Israël twee doeleinden na: de PLO
zowel militair als politiek uitschakelen, de gehele Palestijnse infrastructuur in Libanon
vernietigen en daar een pro-westerse regering vestigen waarmee een vredesakkoord
kon worden gesloten. Van zijn bedoelingen heeft Israël nooit een geheim gemaakt.
Reeds geruime tijd trachtte generaal Sharon de regering van Israël te winnen voor
zijn radica-
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le strategie t.a.v. het Palestijnse vraagstuk. In de regering van Israël is hij beslist niet
de enige die van mening is dat de enige vreemdelingen in Jordanië... de leden van
de koninklijke Hasjemietische familie zijn1. Na de overdracht van de Sinaï, 26 april
1982, kwam op 6 juni de weg vrij voor de militaire fase. De toekomst van de bezette
gebieden zou voor de regering-Begin voortaan de voornaamste inzet zijn. De grondige
militaire afstraffing van de PLO zou de steun in de rug ontnemen aan de tegenstanders
van de autonomieplannen in de bezette gebieden tegen wie minister Sharon de laatste
maanden al krachtig was opgetreden. De reeds vaak aangekondigde en gedeeltelijk
gerealiseerde annexatieplannen zouden dan gemakkelijker kunnen worden opgelegd.
De regering had echter ook reeds een veel verdergaand - door Sharon tijdens zijn
bezoek in mei 1982 aan de VS aangeroerd - globaal plan voor ogen, dat zou resulteren
in een christelijk Libanon, een Israëlisch Cisjordanië en een Palestijns Transjordanië.
Opmerkelijk was de betrekkelijk lauwe internationale reactie op de eerste
Israëlische militaire activiteiten in Libanon. Vooral de passiviteit van de SU wekte
verbazing. Het is duidelijk dat Israël van de VS groen licht had gekregen. Ook van
de zijde van de Europeanen kon Jeruzalem rekenen op een ‘begrijpende’ houding,
die reeds was gebleken uit het achterwege blijven van represailles na de vernietiging
van de kernreactor in Irak, juni 1981, het bombardement op Beiroet de maand daarop
en de annexatie van de Golan in december. De Verklaring van Venetië in 1980, de
opeenvolgende bezoeken aan Israël van vijf Europese ministers van buitenlandse
zaken in de loop van 1982 én tenslotte het bezoek van Mitterrand konden Begin
slechts versterken in zijn overtuiging dat hij de handen vrij had om met de PLO af
te rekenen.
In eigen land behaalde de regering aanvankelijk een overwinning. Zelfs de
Arbeiderspartij schaarde zich achter Begin. Later werd, zoals we dagelijks horen, de
oppositie tegen de actie in Libanon steeds groter. Veel Israëliërs vragen zich af of
deze oorlog de haat niet zal aanwakkeren en een nieuwe oorlog zal uitlokken.

Zionistisch revisionisme
De oorlog in Libanon was niet alleen een overwinning voor het Israëlische leger,
maar ook voor het zionistisch revisionisme. Deze doctrine van vurig

1

Cfr. A. Kapeliouk, Israël: une stratégie radicale, in Le Monde Diplomatique, jg. 29, nr. 338
(mei 1982), pp. 12-13.
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nationalisme verklaart het beleid van premier Begin. Het is al een halve eeuw de
mededinger van de hoofdstroming in het zionisme, maar heeft pas sinds kort het
overwicht gekregen in de Israëlische politiek. De macht in Israël is geleidelijk in
handen gekomen van de Sefardim, de joden die na 1948 uit Marokko, Iran, Jemen
en andere Arabische landen geïmigreerd zijn. De zionistische leiders veronderstelden
destijds dat de joden uit West- en Oost-Europa in groten getale naar Israël zouden
trekken, maar er kwamen er maar betrekkelijk weinig. Momenteel maken de Sefardim,
hoewel slechts een fractie van het wereldjodendom, de helft van de joodse bevolking
in Israël uit en door hun hoger geboortencijfer wordt hun percentage alsmaar groter.
De oorlog in Libanon heeft o.m. duidelijk gemaakt dat de tijd van de Sefardim
gekomen is, en wel in een vorm die weinigen hadden voorzien: de aantrekkingskracht
die de Poolse jood Begin, die geen kennis heeft van - of belangstelling voor - de
sefardische cultuur, uitoefent op de sefardische massa. Het is zuiver toeval dat Begins
revisionistische conceptie van het zionisme precies bij de opvattingen van de Sefardim
paste.
De strijd tussen de hoofdstroming van het zionisme en de revisionisten richtte zich
op de configuratie van de nieuwe staat. De hoofdstroming accepteerde een verdeling
van Palestina, de revisionisten wezen dit compromis af. Tot 1967 leek de Heroet, de
partij van de revisionisten, onbetekenend, maar toen trad Begin voor korte tijd toe
tot de regering van nationale eenheid. Hij trad echter terug toen de Israëlische regering
de Veiligheidsraadsresolutie 242 aanvaardde en dus instemde met de teruggave van
de in de juni 1967-oorlog bezette gebieden. Achteraf wordt duidelijk dat de bezetting
van deze gebieden het keerpunt in Israëls politieke leven is geweest; de droom van
de revisionisten was werkelijkheid geworden. Sinds 1967 is de aanhang van Begin
voortdurend gegroeid, vooral ten gevolge van een wijziging in het stemgedrag van
de Sefardim. De dankbaarheid van de Sefardim tegenover de Arbeiderspartij - de
partij die hen in Israël had opgenomen - verkeerde geleidelijk in ressentiment tegen
de elite van de Ashkenazim, de uit Europa afkomstige joden. Bij de laatste
verkiezingen kreeg Begin ongeveer 70% van de sefardische stemmen. De Sefardim
hebben weinig sympathie voor de weifelingen van de Arbeiderspartij of voor de
conceptie van democratie en socialisme van de Ashkenazim. Begin biedt kracht,
orthodoxie, zekerheid. Misschien nog belangrijker is Begins identificatie van de
vijand. Terwijl voor de joden uit Europa de Arabieren een op te lossen probleem
vormen, zijn ze voor de Sefardim, die eeuwenlange islamitische overheersing hebben
gekend, een
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vijand met wie een rekening te vereffenen valt. Voor hen is de boodschap van Begin
een oproep om terug te slaan.

Dilemma in Damascus
De Syrische president Assad heeft zich steeds opgeworpen als beschermer van de
Palestijnen. Zijn besluit, het Syrische leger in 1976 Libanon te laten binnenrukken,
was behalve door de wens Syrische aanspraken op Libanees gebied geldend te maken,
ook gemotiveerd door het verlangen een leidende invloed op de PLO uit te oefenen.
Het oogmerk was, iedere onderhandeling over een Palestijns thuisland te dicteren
en een compromisoplossing tegen te gaan die slechts een mini-staat op de West Bank
zou omvatten. Sinds zijn machtsovername in 1970 heeft Assad steeds verkondigd,
dat het geen zin had met de Israëliërs te onderhandelen zolang het strategisch
machtsevenwicht in het Midden-Oosten niet hersteld was en de Arabieren tenminste
militair een evenknie van de Israëliërs zouden zijn. Hij blijkt nu gelijk te hebben
gekregen, al gebeurde dit ten koste van een zware slag voor het Syrische leger en
zijn luchtmacht.
Assad wilde geen strijd. Doch toen Israël de operatie ‘Vrede voor Galilea’ begon,
moest hij een poging ondernemen om zich te ontworstelenn aan een gevaarlijk
dilemma. Zijn regime had als het schild van de Palestijnen geparadeerd en binnenlands
op het aambeeld van de militaire trots gehamerd (mede ter rechtvaardiging van het
hoge budget voor de militairen, terwijl er weinig harde valuta voor voedselimporten
beschikbaar waren). Van de andere kant wist hij heel goed dat zijn militairen geen
partij waren voor de Israëliërs. Voor zover de Syrische commandanten deze illusie
waren toegedaan, werd ze grondig verstoord door de vernietiging van de
SAM-6-raketten in de Beka Vallei bij het begin van de invasie. De vernietiging van
deze Russische raketten en van een kwart van de luchtmacht in de eerste week heeft
Damascus weinig actievrijheid gelaten.
Tot op heden heeft Assad behendig kunnen koorddansen. Hij slaagde erin veel
kritiek af te leiden, o.m. door zelf een debat te organiseren over de doeltreffendheid
van de Russische vliegtuigen en wapensystemen. Moskou had, na de door Israël
aangerichte ravage, een hoge delegatie naar Damascus gestuurd om de situatie te
evalueren. De Syriërs klaagden over de slechte kwaliteit van het Russische wapentuig
vergeleken met wat de Israëliërs van de Amerikanen hadden gekregen. De Russische
adviseurs gaven op hun beurt de schuld van het fiasco aan het slecht functionerend
Syrische vlieg- en grondpersoneel en wezen op de Viëtnamese successen met
Sovjetwapensystemen. Dit laatste argument maakte in Damascus geen in-
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druk en de Russen moesten een scherp verlies aan geloofwaardigheid bij de Syrische
militaire leiders incasseren.
Damascus had ook de passiviteit van het Kremlin t.a.v. de gebeurtenissen in
Libanon slecht opgenomen. De Syriërs zouden waarschijnlijk veel voelen voor een
strategisch verbond met de SU als tegenhanger van de Amerikaans-Israëlische
samenwerking. De SU schijnt echter het Vredes- en Vriendschapsverdrag dat in 1980
met Syrië werd getekend al ruim voldoende te vinden. De Russen willen Syrië
trouwens ook geen enkele garantie geven. Volgens het Kremlin ‘flirten’ de Syriërs
te veel met Washington.

Amman vertrouwt de Palestijnen niet
Koning Hoessein heeft de Palestijnse strijders die uit Beiroet naar Jordanië zijn
gegaan warm begroet en als helden geprezen. Ook liet hij weten dat de volledige
aftocht van Israël uit alle bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en de erkenning
van het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking in zijn eigen nationale
territorium voorwaarden zijn voor een duurzame vrede, die in een alomvattende
regeling moeten worden gegarandeerd.
Hoesseins mooie woorden kunnen niet verhelen dat de Jordaanse leiding zich
wantrouwig opstelt jegens de Palestijnse leiders, met inbegrip van die van de PLO.
Jordanië vreest de volgende crisishaard in de regio te worden. Die zorg lijkt
gerechtvaardigd, nu de PLO niet langer over een politieke en militaire basis in Libanon
beschikt. Syrië lijkt niet in een oorlog met Israël verwikkeld te willen raken en houdt
de Palestijnen onder straffe controle. Egypte is sinds het vredesverdrag met Israël
als frontlijnstaat uitgeschakeld. Jordanië, dat militair relatief zwak is en een lange
grens met Israël heeft, zou dus als basis voor militaire acties van de PLO kunnen
gaan dienen. Het is begrijpelijk dat Amman het risico van een eventuele Israëlische
interventie als reactie daarop tot elke prijs wil vermijden, vooral nu de ‘haviken’ van
de regering-Begin aan de macht zijn, die voor de Palestijnse kwestie een ‘Jordaanse
oplossing’ voor ogen hebben. Bij monde van minister Sharon en andere politieke
leiders verkondigt Israël dat Jordanië, gezien zijn Palestijnse meerderheid, een
Palestijnse staat is. Die Israëlische verklaringen over de ‘Jordaanse optie’ worden in
Amman zeer ernstig genomen: men vreest dat Israël de VS wel eens voor zijn
standpunt zou kunnen winnen en dat de VS het Hasjemietisch regime zouden laten
vallen. De aanvankelijke inschikkelijkheid van de VS in de kwestie-Libanon heeft
deze vrees ongetwijfeld aangewakkerd. Bovendien heeft het op 1 september 1982
gelanceerde vredesplan van president Rea-
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gan Jordanië een centrale rol toebedeeld. In officiële uitlatingen van de Jordaanse
regering is een duidelijke stellingname t.a.v. het Amerikaanse plan tot dusver
vermeden. In de pers was er sprake van een voorzichtig optimisme en van ‘een
beweging in de juiste richting’.
Reeds vóór Washington die plannen lanceerde was met Amman overleg gepleegd.
Ook waren koning Khaled van Saoedi-Arabië en Saddam Hoessein van Irak door
koning Hoessein geraadpleegd. Het in Reagans voorstellen vervatte denkbeeld van
een confederatie van Oost-Jordanië en de West Bank/Gazastrook vormde ook de
kern van een in maart 1972 geopperd plan van koning Hoessein, dat destijds werd
afgewezen door de andere Arabieren, de Palestijnen en Israël.
Het plan voor een ‘Verenigd Arabisch Koninkrijk’, met twee autonoom bestuurde
regio's, leed in oktober 1974 definitief schipbreuk, toen tijdens de Arabische
topconferentie van Rabat de PLO werd uitgeroepen als de enige legitieme
vertegenwoordiging van de Palestijnen. Jordanië verspeelde daarmee zijn mandaat
om namens de Palestijnen te onderhandelen. Toch heeft men in Jordanië nooit de
hoop opgegeven het door Israël bezette West-Jordanië terug te krijgen. Hoessein
heeft steeds vermeden te spreken van een staat Palestina, als resultaat van het
Palestijnse recht op zelfbeschikking, ook al bewees hij dat recht lippendienst. Amman
stond derhalve ook negatief tegenover het plan-Fahd (Saoedi-Arabië) dat in een
Palestijnse staat voorzag. Op de Arabische topconferentie te Fez, september 1982,
kreeg Hoessein zijn eerder kwijtgeraakte onderhandelingsmandaat terug. Jordanië
kan nu wel rugdekking verwachten van de conservatieve, pro-Westerse Arabische
regimes. Zonder deze steun kan Jordanië zich een politieke solo, zoals Egypte, niet
veroorloven.
Jordanië heeft zich in de Libanon-oorlog afzijdig gehouden, omdat het wist dat
interventie tot een ramp zou hebben geleid. Oorlog met Israël zou dat land de
gedroomde kans hebben geboden om Hoesseins bewind te beëindigen, een Palestijnse
staat in Oost-Jordanië te stichten, en het sinds 1967 bezette West-Jordanië formeel
te annexeren. Het uitdrukkelijk betrekken van Jordanië bij de vredesregeling door
de regering-Reagan bezorgt Amman nu ook een Amerikaanse garantie tegen het
mogelijke Israëlische oogmerk, Oost-Jordanië desnoods met geweld in een Palestijnse
staat te transformeren.
Na de Israëlische invasie in Libanon twijfelt men er in Jordanië niet aan dat Israël
zijn doeleinden in de buurlanden desnoods met geweld wil bereiken. Leden van de
Amerikaanse regering hebben in de afgelopen maanden meerdere malen de integriteit,
soevereiniteit en onafhankelijkheid van Jordanië onderstreept, in tegenstelling tot
uitspraken van leidende Israëlische
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politici. De Amerikaanse steun aan Israël bij zijn strijd in Libanon heeft in Jordanië
de vrees aangewakkerd dat de volgende stap van Israël tegen Jordanië gericht zal
zijn, en dat men, evenals in Libanon, zal pogen via de samenstelling van de
staatsleiding tenslotte de politieke structuur van Jordanië te wijzigen.

Eerste verloren oorlog?
De in september 1982 gehouden Arabische topconferentie in het Marokkaanse Fez
is een overwinning geworden voor de ‘gematigden’, die de PLO-leiders dwongen
de essentie te aanvaarden van het in augustus 1981 gepubliceerde plan-Fahd, dat nog
maar een paar maanden geleden door de meest radicale elementen van het
Standvastigheidsfront definitief was verworpen. Als resultaat daarvan bevindt premier
Begin zich nu in de merkwaardige situatie dat hij onder zijn eigen militaire
overwinning gebukt gaat. Alleen Libië en mogelijk Zuid-Jemen zijn tegen het in Fez
aanvaarde Arabische plan. Het voornaamste punt in dat plan, dat geenszins identiek
is met het plan-Reagan, is dat het alle staten in de regio oproept tot het garanderen
van de vrede, waarbij impliciet verwezen wordt naar de resolutie van de VN inzake
de verdeling van Palestina in 1947, een resolutie die destijds door de Arabieren werd
verworpen. Prioriteit moet nu worden gegeven aan het stopzetten van het proces van
Israëlische kolonisatie op de West Bank en in de Gazastrook, teneinde de Arabische
identiteit van die gebieden te bewaren en opties voor de toekomst open te houden.
In Fez hebben de Arabische leiders een stap gezet zonder welke geen vredesregeling
mogelijk is: noch de Palestijnen, noch de Syriërs hebben zich tegen de historische
tekst van ‘punt 7’ van het Arabische vredesplan verzet, dat stelt dat vredesgaranties
worden gewenst voor ‘alle staten’ in de regio, waarmee het oude anathema tegen de
‘zionistische entiteit’ is opgeheven.
De Arabische standpunten, met name die met betrekking tot een eventuele
Palestijnse staat, liggen zeker nog ver uit elkaar. Toch werd er nu een struikelsteen
weggenomen, waardoor diplomatie weer mogelijk wordt en de Akkoorden van Camp
David geen uitzichtloos vredesproces blijven. Het stelt Begin aan de kaak door hem
zijn ‘terroristen’ en andere tegenstanders af te nemen, aan wie hij het alibi ontleende
voor zijn eigen extremisme. De Arabische tegemoetkoming aan de Amerikaanse
president, de triomf van de gematigden, de goede ontvangst van het Plan-Reagan in
de Amerikaans-joodse gemeenschap en de positieve elementen daarin die
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door de Israëlische Arbeiderspartij-oppositie werden erkend, hebben een lang gewenst
onderhandelingsproces op gang gebracht.
Natuurlijk verwachtte niemand dat premier Begin zijn opvattingen zou wijzigen:
ook in het in Fez aanvaarde Arabische plan ziet de regering in Jeruzalem ‘geen enkel
nieuw element’, doch alleen het ‘stap voor stap willen vernietigen van Israël’. Het
alibi voor die reactie wordt nog steeds geleverd door de krijgshaftige verklaringen
van diverse kopstukken van de PLO, die nog steeds in extremisten en gematigden
verdeeld is. Toch is het klimaat in de Arabisch-Israëlische confrontatie gewijzigd.
De Akkoorden van Camp David worden door de Arabische staten niet langer
afgewezen. De Egyptenaren zijn van aangeklaagden nu eerder pioniers geworden.
Premier Begin en zijn fanatieke aanhangers zullen nog meer moeite hebben om hun
achterban mee te krijgen in hun oorlogszuchtige onverzettelijkheid, die noopt tot
winnen of sterven. Begin zal zijn bondgenoten en vrienden er niet meer van kunnen
overtuigen dat zijn politiek altijd de beste is.
Samenvattend kan met betrekking tot de kansen op succes van de vredesinitiatieven
worden vastgesteld dat zowel de Amerikanen als de Arabieren over een aantal troeven
beschikken. Op de eerste plaats was er de genocide in Libanon, die door alle
Israëlische censuur is heengebroken; de Amerikaanse media hebben zich bevrijd van
de zionistische censuur. Israël lijkt een ernstige misrekening te hebben gemaakt t.a.v.
de Amerikaanse publieke opinie. Op de tweede plaats heeft Israël in Libanon
vermoedelijk zijn eerste oorlog verloren, omdat het geen Libanees grondgebied al
te lang bezet kan houden. Tenslotte vragen de Arabieren nu niet alleen de ontruiming
van de bezette gebieden, maar stemmen ook in met de befaamde
Veiligheidsraadsresolutie 242, die een Israëlische terugtocht uit in 1967 bezette
gebieden eist, maar waarin ook de veiligheid van alle staten in de regio wordt
gegarandeerd.
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Over kennen en kunnen in de economische wetenschap
Frans van der Reep
In een vorige bijdrage aan Streven heb ik laten zien dat het huwelijk tussen de
positivistische methode en de economische wetenschap niet zonder problemen is1.
In dit vervolg wil ik aantonen dat de methodologische positie van positivisten én
falsificationisten voor de economische wetenschap als gedragswetenschap principieel
onjuist is. In het verlengde hiervan wil ik proberen de contouren van mijn eigen
positie te schetsen. De argumentatie steunt voor een belangrijk gedeelte op een
opvatting over wat de economische wetenschap zou moeten bestuderen. Daarom zal
ik met een beschrijving van deze opvatting beginnen.

Economische actualiteit en economisch gedrag
De economie bestudeert het gedrag van mensen en groepen van mensen die
geconfronteerd worden met schaarste. Schaarste manifesteert zich in het
spanningsveld tussen onbeperkte behoeften en beperkt aanwezige middelen ter
bevrediging van die behoeften. Schaarste leidt tot de noodzaak tot het doen van
keuzen en daarmee tot (observeerbaar) keuzegedrag. Als we b.v. niet alles kunnen
kopen wat we willen kopen met ons salaris, dan zullen we moeten kiezen. De
economische wetenschap is derhalve een gedragswetenschap die een aspect van ons
gedrag bestudeert, namelijk keuzegedrag met betrekking tot het verkrijgen van
schaarse goederen2. In het verlengde hiervan probeert de econoom te analyseren tot
welke feitelijke economische ontwikkeling, b.v. ten aanzien van het verloop van
inflatie, werkgelegenheid enz., de gemaakte keuzen zullen leiden. Schaarste roept
dus keuzegedrag op, terwijl aan de andere kant het keuzegedrag mede

1
2

F.A.M. van der Reep, Positivistische wetenschap en economie, in Streven, februari 1982,
pp. 470-474.
L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Londen, 1932.
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bepaalt hoe de schaarste zich in een komende periode aan ons voor zal doen.
Omdat we te maken hebben met gedrag van mensen, moeten we ervan uitgaan dat
keuzen die mensen maken, mede afhankelijk zijn van plaats, tijd en eikaars gedrag.
Als we b.v. de vraag willen beantwoorden wat heden ten dage in België óf in
Nederland de invloed is van ‘de werkloosheid’ op ‘het nominale loonniveau’, dan
hangt het antwoord voor een belangrijk gedeelte af van de interpretatie van de
feitelijke economische toestand van ‘werkeloosheid’ door de economische subjecten.
Stel b.v. dat de werkloosheid vandaag de dag 5% van de beroepsbevolking bedraagt,
dan maakt het voor de interpretatie, dus voor gedrag en daarmee voor de betekenis
van ‘werkloosheid’ voor het ‘nominale loonniveau’ verschil, of die werkloosheid
moet worden gezien tegen een werkloosheid van 10% of van volledige
werkgelegenheid het jaar daarvoor. Zo zullen b.v. investeerders in een economie die
een opgaande lijn vertoont vermoedelijk ook anders kiezen dan investeerders in een
inzakkende economie. Dit hoewel de feitelijke economische toestand op zeker moment
heel goed dezelfde kan zijn. Verwachtingen zijn hier dus essentieel.
De betekenis van de interpretatie van economische omstandigheden voor de
gemaakte keuzen is wellicht te benaderen door deze keuzen afhankelijk te stellen
van de ontwikkeling in de economie. Maar dit geldt, denk ik, niet voor de betekenis
van de interpretatie van elkaars gedrag. Massapsychologische verschijnselen laten
zich niet in economische of zelfs statistische wetmatigheden vangen3.
Geconcludeerd mag m.i. worden, dat een zelfde economische toestand verschillend
begrepen kan worden en dus kan leiden tot verschillende uitkomsten van economisch
gedrag.
Andersom geldt echter ook dat de feitelijke economische toestand niet gezien kan
worden als dé noodzakelijke uitkomst van het actuele economische gedrag. Misschien
zou een ander gedrag wel tot dezelfde actualiteit hebben gevoerd. Afhankelijk van
de omstandigheden kan een zelfde gedrag, b.v. een gedrag van vakbonden dat een
algemene loonsverhoging met zich mee brengt, tegengestelde effecten op de economie
hebben. Loonsverhoging kan onder omstandigheden leiden tot méér werkgelegenheid
via een vergroting van de produktie. Maar onder andere omstandigheden kan
loonsverhoging via de uitgelokte vermindering van investeringen juist leiden tot
werkgelegenheidsverlies.

3

J.J. Klant, De huidige depressie is een vrolijke depressie, in N.R.C.-Handelsblad, 31.5.1980.
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Om deze redenen is het naar mijn mening niet juist om een mechanisch verband te
veronderstellen tussen economische actualiteit en economisch gedrag. De voor de
economie relevante werkelijkheid kan niet adequaat worden beschreven met behulp
van de veronderstelling van een onveranderlijke samenhang van economische
variabelen.

Wisselwerking schaarste - gedrag.
Economen staan voor een dilemma. Zij willen de samenhang kennen, zowel
kwalitatief als kwantitatief, van economische grootheden. Deze samenhang, de
‘economische structuur’, is niet onveranderlijk. Aan de ene kant staat het gedrag,
aan de andere kant de uitwerking van dit gedrag op de economie. Een economisch
model beschrijft de economische structuur in functie van veronderstellingen omtrent
gedrag. Maar hoe kunnen we dit model van economische samenhangen kennen? Of
beter, bestaat dit model wel?
Uit het observeren van de feitelijke economische toestand, de actualiteit, kunnen
we de onderliggende economische relaties niet zonder meer afleiden, tenzij we
geloven in de uitkomsten van statistische zoekprocedures, waarbij geschatte
parameters worden geïnterpreteerd als theoriëen over economisch gedrag. Het
observeren van gedrag voldoet al evenmin, omdat de betekenis van dit gedrag voor
de economische actualiteit juist afhangt van de economische actualiteit, terwijl we
voor het inschatten van die betekenis precies het gezochte economische model nodig
hebben.
Zo is bijvoorbeeld het formuleren van economische relaties met behulp van
observatie van de feitelijke economische toestand problematisch, omdat binnen het
economisch proces oorzaak en gevolg vaak niet identificeerbaar zijn. Aan de ene
kant staat economisch gedrag dat meebepaalt hoe schaarste zich zal manifesteren,
terwijl aan de andere kant verwachtingen ten aanzien van die schaarste hun schaduwen
vooruit werpen op het actuele gedrag. Er bestaat dus veel meer een wisselwerking
tussen schaarste en gedrag in de loop van de tijd.
In de praktijk van het economisch onderzoek speelt de notie van een dialectisch
spanningsveld tussen schaarste en gedrag een bescheiden rol. Veeleer verkiezen
economen bepaalde verschijnselen als oorzaak aan te merken en bieden zij daarvoor
een statistische verantwoording op basis van empirische gegevens.
Het naast elkaar bestaan van verschillende macro-economische stromingen of
‘verklaringspatronen’, alle uitvoerig verantwoord, kan voor een
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belangrijk gedeelte uit deze praktijk worden verklaard4. Dit kiezen voor de richting
van de causaliteit (b.v. bepaalt de geldhoeveelheid de produktie of is het net
andersom?) kan echter uiteindelijk nooit vanuit de voor de economie relevante
werkelijkheid worden verantwoord.
Blijkbaar is het zo, dat de econoom noch op het niveau van het gedrag noch op
dat van de actualiteit de gelegenheid heeft de voor hem relevante werkelijkheid te
leren kennen. Dit ‘kennen’ lukt alleen dan, wanneer een samenhang tussen gedrag
en actualiteit wordt aangenomen. De econoom ontkomt er m.a.w. niet aan, om
theoretische vooronderstellingen te formuleren. Vraag blijft, hoe deze
veronderstellingen worden verantwoord.

Kentheoretische cirkel
In een vergelijkbare kentheoretische cirkel komen we terecht wanneer we met het
aanvaarden van een positivistische methodologie het kenbare bestaan van een ‘model
van de werkelijkheid’ zouden accepteren. De positivist pretendeert immers het model
van de werkelijkheid te presenteren. Hoe zou het in deze opvatting nl. mogelijk zijn
om theoretische vooronderstellingen te formuleren en hoe zouden we kunnen nagaan
in hoeverre het model van de werkelijkheid die werkelijkheid accuraat beschrijft?
Noch ‘de werkelijkheid’ noch het ‘model’ van die werkelijkheid laat immers het
formuleren van theoretische vooronderstellingen toe. Deze behoren niet tot het niveau
van de werkelijkheid (‘ze liggen niet op straat’) en vinden dus hun weg niet naar een
model van die werkelijkheid. Het antwoord op de vraag naar de juistheid van het
model als weergave van de werkelijkheid kan alleen gegeven worden als we een
stapje terug doen van zowel het model als van de werkelijkheid. Dit derde niveau is
in de positivistische opvatting én bij de falsificationisten niet voorhanden.
Als een model van de werkelijkheid niet kan bestaan en ook de econoom er niet
onder uit kan om naast ‘werkelijkheid’ en ‘model’ een theoretisch niveau te
onderscheiden, betekent de positivistische stellingname niets anders dan het door
elkaar halen van theorie en werkelijkheid. Dit heeft ertoe geleid, in mijn vorige
bijdrage een aspect van het probleem van de taal genoemd, dat allerlei abstracties of
‘theoretische begrippen’ niet voor opvattingen over feiten maar voor de feiten zelf
worden gehouden.
Omdat aan de positivistische zienswijze de consequentie is verbonden dat niet valt
na te gaan waarvan eigenlijk het model een weergave vormt en
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M. van Geel, Nobelprijs voor de Neo-Keynesiaan James Tobin, in Streven, maart 1982, pp.
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bovendien de positivistische econoom slechts de implicaties van het model als
economische kennis accepteert, is de stap van positivisme naar wat Albert een
‘Modell-Platonismus’ heeft genoemd, bijzonder klein: de autonomie van het ‘model’,
waar de onderzoeker (en de werkelijkheid!) zich bij heeft neer te leggen5.
De kennisverwerving van de econoom stuit op de moeilijkheid, dat voorwaarde
voor die kenniswerving precies de nagestreefde kennis is. En dus ontkomt de econoom
er niet aan, een economische theorie aan te nemen. Ook de positivistisch ingestelde
econoom ontkomt er niet aan. Blijkbaar doen positivisten iets anders dan ze zeggen
dat ze doen. Ook hun ‘model van de werkelijkheid’ geeft uiteindelijk een opvatting
weer over de voor de economie relevante werkelijkheid, een opvatting die is
neergelegd in de gekozen theoretische uitgangspunten. Hieruit mag naar mijn mening
worden afgeleid dat economische theorie niet kan steunen op de onmiddellijke
ervaring en dat het vormen van die theorie de mogelijkheidsvoorwaarde vormt van
het formuleren van een economisch model en daarmee voor economische kennis
überhaupt.
Hoe kunnen we echter rijmen, dat aan de ene kant de economische wetenschap
een empirische wetenschap is, d.w.z. een wetenschap die zich ten doel stelt uitspraken
over de werkelijkheid te doen, terwijl aan de andere kant economische theorie
aprioristisch is gefundeerd? Hoe kunnen we, los van de onmiddellijke ervaring,
uitspraken over die ervaring doen? Is het niet paradoxaal, dat het aprioristisch karakter
van economische theorie voorwaarde is voor de economische wetenschap als
empirische wetenschap?
Robbins, die aan de wieg staat van de hedendaagse gangbare opvattingen onder
economen ten aanzien van object en methode, lost dit probleem op door
veronderstellingen aan te nemen die eenvoudige en onbetwistbare ervaringsfeiten
omvatten die betrekking hebben op de wijze waarop de schaarste van goederen zich
manifesteert in de werkelijkheid. ‘Axioma's zijn zó zeer gebaseerd op de alledaagse
werkelijkheid, dat ze alleen maar behoeven te worden geformuleerd om als voor de
hand liggend herkend te worden’6. Klant eist van theoretische vooronderstellingen,
dat hieruit fal-

5
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H. Albert, Modell-Platonismus, der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer
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Berlijn, 1963.
F.J.M. van Doorne en G.P.S. Gielen, Gangbare economie en vormen van kritiek. Een
wetenschapsfilosofische benaderingswijze, in Maandschrift Economie, 1981/6, pp. 250-266.
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sifieerbare uitspraken kunnen worden afgeleid (d.w.z. uitspraken waarvan de eventuele
onjuistheid met behulp van feiten kan worden aangetoond)7. Beide auteurs, beide
representanten van gangbare methodologische opvattingen onder economen,
handhaven dus de pretentie dat uitspraken over de werkelijkheid kunnen worden
gedaan. Dit in tegenstelling tot uitspraken als implicaties van een opvatting over die
werkelijkheid. Maar tegelijkertijd kunnen beiden in hun opvatting slechts uitspraken
over de werkelijkheid doen, zoals die zich nu aan ons voordoet. Verwachtingen
worden impliciet in de beschouwing betrokken voorzover deze nu feitelijke
consequenties hebben. Voor uitspraken gebaseerd op een ideële, niet actuele
verschijningsvorm van de economische wereld is in beide methodologische
(positivistische) posities geen plaats. Een dergelijke wereld levert noch de
onbetwistbare ervaringsfeiten (Robbins) noch de informatie die voor falsifieerbaarheid
noodzakelijk is (Klant). Positivisten en falsificationisten zijn aangewezen op het
‘nu’.

Het algemene model
Omdat we in de economie voortdurend te maken hebben met mensen en wisselend
gedrag in bovendien wisselende omstandigheden zou de economische wetenschap
naar mijn mening een veelheid van verschijningsvormen van de voor de economie
relevante werkelijkheid moeten bestuderen. In deze opvatting is de economische
wetenschap tegelijkertijd empirisch en historisch. Empirisch, omdat uitspraken
betrekking dienen te hebben op de werkelijkheid. Historisch, omdat een kijken naar
verleden en toekomst en daarmee het element verandering of ‘worden’ niet wordt
uitgesloten. Juist omdat de economische wetenschap een gedragswetenschap is, kan
de econoom niet volstaan met een onderzoek van de feitelijke economische toestand
op basis van een bepaalde economische structuur zoals de positivistische methode
die voorschrijft. Het accepteren van de economische wetenschap als
gedragswetenschap, en dus het rekening houden met wisselende gedragspatronen en
wisselende omstandigheden, sluit naar mijn mening in het accepteren van het
onderzoek van alle verschijningsvormen van de economische wereld, zoals die zich
zouden kunnen voordoen!
Tegenover het positivistische ‘model van de werkelijkheid’ stel ik derhalve het
algemene model, dat géén betrekking heeft op de economische wereld

7

J.J. Klant, Spelregels voor Economen, Leiden, 1978. Deze consensus-theorie wordt
merkwaardig genoeg geformuleerd in een poging Poppers methodologie op de economie toe
te passen.
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zoals die op dit moment in de feitelijkheid bestaat, maar op de veelheid van
verschijningsvormen waarin de economische wereld zich aan ons kan voordoen. Dit
algemene model levert mede het begrippenapparaat met behulp waarvan de
economische werkelijkheid in al haar verschijningsvormingen geordend en begrepen
kan worden. Het biedt een afbakening van de economische wereld überhaupt. Voor
mij is in dit algemene model de mogelijkheidsvoorwaarde voor een empirische,
historische economische wetenschap gegeven.
Aan de ene kant heeft dit algemene model betrekking op de werkelijkheid. De
begrippen waaruit het is opgebouwd, bevatten immers al een opvatting over die
werkelijkheid. Aan de andere kant bevat het algemene model geen informatie over
de feitelijke toestand van de economische wereld. Juist omdat geen informatie over
de feitelijke toestand wordt gegeven, sluit het algemene model geen mogelijke
verschijningsvorm uit. Omdat echter het algemene model geen informatie over de
feitelijke economische toestand bevat, voldoet het tegelijkertijd niet aan de eis van
falsifieerbaarheid. Positivisten en falsificationisten verwerpen dan ook de mogelijke
empirische inhoud van het algemene model en daarmee het model zelf. Tegenover
het vaak tot dogma verheven, discussie uitsluitende, positivistische ‘model van de
werkelijkheid’ stel ik het algemene model dat binnen het forum van economen wordt
aanvaard op basis van consensus. Aan de wieg van het bereiken van een
overeenstemming staan wel het argumenteren en het elkaar proberen te overtuigen
als elementen van een rationele discussie. Vervolgens verschijnt het algemene model
als mogelijkheidsvoorwaarde voor het formuleren van een specifiek model. Dit
specifieke model beschrijft dan de, tot nader order, gangbare opvatting onder
economen over de feitelijke, actuele samenhangen in de economische wereld. Het
van toepassing verklaren van een specifiek model als een correcte weergave van de
actuele economie gebeurt weer na discussie op basis van overeenstemming. Deze
tweede discussie is echter alleen mogelijk juist omdat op de achtergrond het algemene
model staat.
Tegenover de positivistische waarheid staat het specifieke model, waarin waarheid
relatieve waarheid is binnen een tijdhorizon. Wanneer de econoom vooraf een zo
goed mogelijk model wil opstellen, dan is dit, meen ik, het op basis van
overeenstemming aanvaarde specifieke model. Dat achteraf uitspraken op basis van
dit specifieke model (waarschijnlijk) niet uitkomen, doet hier niets aan af en staat
ook niet ter discussie.
Robbins' bijdrage aan het concept ‘algemeen model’ lijkt me te liggen in zijn
constatering, dat er onbetwiste ervaringsfeiten bestaan. Ligt in het verlengde hiervan
immers niet de bewering, dat iedere verschijningsvorm
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van de economische wereld opgespannen kan worden met behulp van een aftelbare
verzameling begrippen, waarbij die begrippen afbeeldingen zijn van per
verschijningsvorm verschillend geordende ‘onbetwiste ervaringsfeiten’? Klants
bijdrage is naar mijn mening de betekenis die hij verleent aan consensus bij de
vorming en acceptatie van economische theorie. Hij stelt, dat theorieën, bij gebrek
aan falsificatie-mogelijkheden, al dan niet moeten worden aanvaard na een rationele
discussie over de plausibiliteit van de gehanteerde vooronderstellingen.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Ik keer hiertoe terug naar de nominale
loonvorming die ik in het begin van dit artikel reeds als voorbeeld heb aangehaald.
Het algemene model geeft in dit geval weer alle factoren waarvan men vindt dat deze
in zekere mate (dus kwantitatief en kwalitatief onbepaald) het nominale loonpeil
beïnvloeden. Factoren, of beter gezegd ‘begrippen’, die men hier mag verwachten,
zijn dus niet alleen werkloosheid, maar ook b.v. prijspeil, arbeidsproduktiviteit,
belasting- en premiedruk en incidentele loonsverhogingen. Deze lijst van begrippen
is natuurlijk niet volledig, maar dit doet niets aan het voorbeeld af. Door een expliciete
wiskundige vorm voor de loonvormingsfunctie te kiezen waarbij iedere verklarende
factor een zeker gewicht krijgt, kan iedere specifieke verschijningsvorm van de
loonvorming, en dus ook de vermoedelijk actuele verschijningsvorm worden
beschreven. Dat b.v. een grotere werkloosheid een druk op de nominale lonen in de
hand werkt, daar zal iedereen het over eens zijn. Anders staat het met de specifieke
bewering, dat 1% meer werkloosheid om deze reden leidt tot 1% daling van het
nominale loonniveau. Wanneer deze specifieke bewering onjuist blijkt, dan moeten
we onze opvatting aangaande de actuele economische verschijningsvorm wijzigen.
De weerlegging van een specifiek model betekent zeker niet de weerlegging van het
algemene model, dat karakterisaties van alle verschijningsvormen, en dus de actuele,
bevat.

Conclusie
Ik heb geprobeerd te laten zien, dat er twee grondredenen zijn om zich er voor te
hoeden de positivistische methode klakkeloos te aanvaarden ten behoeve van
economisch onderzoek. Op de eerste plaats is daar het kennistheoretische argument,
dat het positivistische ‘model van de werkelijkheid’ niet kan bestaan. Slechts de
schijn van het vermogen tot falsificatie kan worden gehandhaafd door uitspraken op
theoretisch niveau zonder verantwoording te interpreteren als uitspraken op het niveau
van de feitelijkheid. Een model-platonisme, waarin mensen aan het model moeten
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gehoorzamen (b.v. via het gevoerde economische beleid) ligt hier op de loer.
Op de tweede plaats vraagt de economische wetenschap als gedragswetenschap
vanwege de voortdurend veranderende economische structuur om een onderzoek
binnen alle verschijningsvormen waarin de economische wereld zich aan ons zou
kunnen voordoen. Door als uitgangspunt van onderzoek het algemene model te
kiezen, waarin de verschillende verschijningsvormen van de economie als momenten
optreden, kan recht worden gedaan aan de economische wetenschap als
gedragswetenschap. Recht kan ook worden gedaan aan de economische wetenschap
als historische wetenschap, waarin gezocht wordt naar een (causaal) tijdsverband
tussen economische variabelen. Geconcludeerd kan worden, dat het algemene model,
als voorwaarde voor het kennen van een specifiek model, voorwaarde is voor
economische kennis.
Tegelijkertijd levert het algemene model geen uitspraken die met verwijzingen
naar feitelijke economische samenhangen kunnen worden verworpen. Het heeft
immers betrekking op de veelheid van verschijningsvormen waarin de economische
wereld zich aan ons kan voordoen. Dit algemene model levert daarmee geen
falsifieerbare uitspraken op. Daarmee komen we op de tweede grondreden om de
positivistische methode niet klakkeloos te aanvaarden. De methodologische positie
waar deze methode op teruggaat, doet niet-falsifieerbare uitspraken, en dus het
algemeen model, af als niet ter zake.
De methodologische positie van positivisten en falsificationisten van de
economische wetenschap als gedragswetenschap is daarmee naar mijn mening
principieel onjuist. Immers, deze methode maakt de economische wetenschap als
gedragswetenschap onmogelijk.
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Forum
Oude en nieuwe methoden van bijbellezen
Veel exegeten zijn er in hun hart ten diepste van overtuigd dat er eigenlijk maar één
manier van bijbelbenadering bestaat die je met het predikaat ‘objectief’ of
‘wetenschappelijk’ kunt tooien. Het is een methode van lezen die in nagenoeg alle
commentaren, verklaringen en theologische woordenboeken wordt nagevolgd en
toegepast. Ik heb het over de historisch-kritische methode die in de vorige eeuw is
ontwikkeld, tot grote bloei kwam en tot op de dag van vandaag de uitleg van de
Schrift in zijn (soms beklemmende) greep houdt.
De historisch-kritische benadering zoekt antwoord op vragen als: wat is de
etymologie van de gebruikte woorden; welke tekst-varianten zijn er in de verschillende
bijbelhandschriften te vinden; wat zijn de bronnen achter de bestaande tekst; welke
parallellen bestaan er zowel binnen als buiten de Bijbel; wie is de schrijver van deze
tekstpassage; zijn er misschien meerdere schrijvers en hoe verhouden die zich dan
tot elkaar; in welke tijd speelt de betrokken tekst; welke geschiedenis heeft de tekst
doorgemaakt in de loop van de eeuwen; wat is de originele tekst en wat zijn latere
toevoegingen en uit welke tijd stammen deze dan?
Het moge duidelijk zijn: al deze vragen hebben één ding gemeenschappelijk. Ze
benaderen de bijbeltekst met historische interesse. De bijbelteksten zijn voor
aanhangers van de historisch-kritische methode in feite bronnen die helpen om de
historische gebeurtenissen te reconstrueren. De teksten hebben daarbij naar verhouding
weinig betekenis op zichzelf, maar zijn vooral wegen en middelen naar feiten en
gebeurtenissen in het verleden.
Tegen de monopoliepositie die de historisch-kritische methode nu al meer dan
honderd jaar inneemt, begint de laatste tijd verzet te ontstaan. Vanuit doorgaans
kleine groepen of groeperingen probeert men een àndere wijze van Schriftlezing te
ontwikkelen. Zo is dat bijvoorbeeld het geval in kringen van feministische theologes,
die verhalen uit de Bijbel interpreteren als modellen voor vrouwenbevrijding. Wat
een feministische benadering van bijbelteksten kan betekenen, is heel mooi te zien
in de publikatie van een der belangrijkste auteurs in de Duitse christelijke
vrouwenbeweging, Dr. Elisabeth Moltmann-Wendel1. De voorstellingen, zo betoogt
zij, die wij hebben van de vrouwen rondom Jezus (Martha, Maria van Bethanië,
Maria van Magdala) blijken nauwelijks aan de werkelijkheid van de bijbelteksten te
beantwoorden. De portretten van deze vrouwen zijn overdekt met een dikke laag stof
van eeuwenlang theologiseren - een bezigheid die tot voor kort vrijwel uit-

1

Elisabeth Moltmann-Wendel, Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken
gevestigde patronen, Uitgeverij Westland, Schoten, 1982, 149 pp. BF. 375.
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sluitend door mannen werd bedreven. Elisabeth Moltmann-Wendel bewandelt een
in feite heel eenvoudige weg, die daardoor juist zo boeiend wordt. Zij leest een
bepaalde nieuwtestamentische passage over een vrouw rondom Jezus en confronteert
deze tekst met de (bijna altijd door mannen geschreven) uitleg ervan in commentaren.
Tussen de bijbeltekst en de (mannelijke) uitleg tekenen zich grote spanningen af. Er
zijn duidelijk voorbeelden aan te wijzen waar door de exegeten slordig of zelfs écht
helemaal verkeerd is gelezen. Verrassend en heel interessant is het materiaal dat de
schrijfster heeft weten te achterhalen vanuit de kerkgeschiedenis en de iconografie
(met name Zuid-Frankrijk en Italië). Op deze wijze worden heel bekende verhalen
plotseling vervuld van een nieuwe dimensie; dat geldt zeker voor de hoofdstukken
over Martha en Maria Magdalena.
Wie al het materiaal dat in dit prachtig uitgegeven boek is verzameld op een eerlijke
wijze aan een oordeel onderwerpt, zal moeten toegeven dat Elisabeth
Moltmann-Wendel onze ogen kan openen voor zogenaamd afgesleten teksten. Het
is mij na bestudering van dit boek nóg duidelijker geworden hoe belangrijk de rol
van vrouwen in de vroege kerk moet zijn geweest. Het is werkelijk onbegrijpelijk
hoe hun inbreng op den duur door mannen (!) is verdoezeld. Een zéér bevrijdende
publikatie dus.
In een dergelijke benadering van de bijbeltekst gaat het veel meer dan bij de
historisch-kritische methode om de actualiteitswaarde van de betreffende passage:
wat heeft de tekst die ik nú lees mij te zeggen? Tegen de achtergrond van deze cruciale
problematiek moet zeker ook een in Frankrijk ontwikkelde methode van tekstlezing
worden genoemd. Het is de structurele tekstanalyse of semiotische analyse, die binnen
de algemene taalwetenschap al geruime tijd wordt gepraktizeerd, maar sedert kort
ook op teksten uit Oude en Nieuwe Testament wordt toegepast. Aangezien nagenoeg
alle literatuur over deze semiotische methode in meestal moeilijk leesbaar Frans is
geschreven, is het bijzonder verheugend dat een drietal auteurs het heeft aangedurfd
over deze wijze van tekstbenadering een Nederlandstalig werk te publiceren2.
Uitgangspunt van de semiotiek is de tekst zoals die op dit moment voor mij ligt
in zijn definitieve vorm. De semiotische analyse interesseert zich dus niet voor de
ontstaansgeschiedenis van de tekst en is niet geïnteresseerd in al die andere vragen
die bij de historisch-kritische exege van zulk cruciaal belang zijn. Sterker nog: de
semiotische aanpak staat zelfs wantrouwig tegenover allerlei gegevens die van buiten
de tekst worden aangedragen om licht te werpen op die tekst. Men benadert de tekst
zoals hij er ligt, als één geheel dat de schrijver zó (en niet anders!) heeft samengesteld.
Het komt er vooral op aan goed te lezen wat er staat. De tekst wordt in zijn geheel
onder ogen genomen om te onderzoeken hoe de structuur van de tekst is. Vragen
die daarbij aan de orde worden gesteld zijn: wat is de begin- en wat de eindsituatie
in de onderhavige tekst; wat heeft er zich in het verloop van het verhaal aan
veranderingen voorgedaan; welke personen functioneren erin en hoe doen ze dat;
waar en hoe veranderen de scènes; welke veranderingen voltrekken zich in het verloop
van het verhaal; wat zijn de tegenstellingen die het verhaal oproept, wat de parallellen;
welke aanduidingen zijn er voor plaats en tijd?

2

C.M. Overdulve, J.C.E. Meij, C.J. den Heyer, Hoe krijgt de bijbel betekenis? Semiotiek
toegepast op bijbelse teksten, Boekencentrum, Den Haag, 1982, 168 pp., f22,90.
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Al deze vragen komen uit de tekst zelf op en kunnen vanuit die tekst beantwoord
worden. Zo gaat de lezer in zeker opzicht het gebeuren van de tekst mee beleven,
raakt er zelf in betrokken
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en ontdekt zo de zin van deze tekst voor zichzelf. Er worden in deze semiotische
tekstanalyse geen historische vragen gesteld; het is een consequent taalkundige
benadering van de bijbeltekst. Men zou kunnen zeggen dat gezocht wordt naar de
structuur, de grammatica van het verhaal. Stap voor stap leiden de auteurs ons binnen
in die onbekende wereld van de semiotiek. Ze maken ons duidelijk dat een teken,
een woord geen betekenis heeft in zichzelf, maar dat ze hun zin ontlenen aan het
systeem waarin ze zijn opgenomen. Wat een woord in feite betekent is alleen binnen
de constellatie van de tekst te ontdekken: de tekst produceert dus zijn eigen
woordbetekenissen.
We leren de analyse-instrumenten hanteren, eerst grof, dan meer verfijnd. We
leren werken met de twee niveaus waarop een tekst te analyseren is: het
oppervlakteniveau, namelijk datgene wat met het blote oog min of meer zichtbaar
is (de bovenkant van een borduurwerk) en het diepteniveau, namelijk datgene wat
achter de woorden van een tekst verborgen ligt (de onderkant van het borduurwerk,
waar alle draden op een ingewikkelde wijze door elkaar lopen en verknoopt zijn)3.
Aan de hand van Marcus 1:16-3:35 wordt het betoog geconcretiseerd en leren we
hoe we handelingen en toestanden moeten formaliseren. Voortdurend worden de
paragrafen afgerond met een rubriek ‘methodische tips’, die de zelfwerkzaamheid
in goede banen moeten leiden.
Interessant is ook het vijfde hoofdstuk, waarin een aantal andere methoden van
bijbellezen wordt getypeerd en waarbij tevens wordt aangegeven hoe ze vruchtbaar
met elkaar zouden kunnen samengaan. Want in de meeste gevallen sluiten
verschillende methoden van lezen elkaar in het geheel niet uit; integendeel, ze kunnen
juist elkaars eenzijdigheden opheffen.
Bij het lezen van dit moedige boek hebben zich bij mij een aantal kwesties
opgedrongen. Zo vraag ik mij bijvoorbeeld af, waarom men het werk een ondertitel
heeft meegegeven waarin sprake is van ‘bijbelse teksten’, terwijl alle voorbeelden
en toepassingen zich beperken tot het begin van het Marcusevangelie. Was het voor
de auteurs bijvoorbeeld geen aardige uitdaging geweest om een dergelijke semiotische
analyse eens uit te werken c.q. te demonstreren aan de hand van een verhaal dat bij
twee of meer evangelisten voorkomt? Dàn zou namelijk veel duidelijker gemaakt
kunnen worden wat de eigen zeggingskracht van elke tekst afzonderlijk is.
Bij de analyses van het diepteniveau van de tekst (pp. 90-113) krijg je als lezer
geen goed inzicht in de wijze waarop je het zgn. semiotisch vierkant4 moet ontwerpen.
Mij komt het voor - en de schrijvers suggereren het zelf ook enigszins - dat juist in
déze fase van tekstanalyse subjectieve inzichten de overhand nemen.
Dat dit boek in een behoefte voorziet, staat voor mij vast. Wanneer men het wil
bestuderen, lijkt de meest aangewezen weg om dat in een groep te realiseren. De
schrijvers propageren dat namelijk en hebben dan ook een apart hoofdstuk gewijd
aan het werken in en met groepen (pp. 135-149). Bovendien is de geboden stof niet
altijd even gemakkelijk om deze individueel te verwerken; in een groep zal dat
duidelijk betere resultaten opleveren. Hulde dat de auteurs een toch zo moeilijk
onderwerp doorgaans begrijpelijk weten over te dragen.
3
4

Opvallend dat de schrijvers bij de door hen gebruikte beeldspraak van het borduurwerk niet
wijzen op het feit dat ons woord tekst afkomstig is van het Latijnse woord textum = weefsel!
Het netwerk van tegenstellingen en tegenstrijdigheden dat de betreffende tekst naar voren
brengt.
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De teloorgang van de Belgische bourgeoisie
De auteur André Mommen is geen onbekende in Vlaanderen. Publikaties zoals De
strategie van het politiserend vormingswerk en De Belgische Werkliedenpartij
1880-1914 worden in academische en linkse kringen veelvuldig gebruikt. Zijn
wekelijkse bijdragen in De Nieuwe getuigen van een scherp inzicht in Belgische
toestanden, iets wat buitenlandse waarnemers vaker overkomt dan binnenlandse. In
zijn nieuwe publikatie, De teloorgang van de Belgische bourgeoisie1, geeft hij in een
verstaanbare taal een analyse en een historisch overzicht van de ontwikkeling en
uiteindelijk de neergang van de bourgeoisie in België.
Door het toenemende industrialisatieproces moest de hogere bourgeoisie, nl. de
aristocratische grootgrondbezitters van de 19e eeuw, geleidelijk de plaats ruimen
voor de ‘gemiddelde’ bourgeoisie, die sterk gedifferentieerd was en in vier categorieën
ondergebracht kon worden: de financiële, de industriële, de handelsbourgeoisie en
de grondbourgeoisie. In België is de financiële bourgeoisie doorslaggevend geweest.
Eerst door de naamloze vennootschap en later door de holdings kreeg zij meer invloed
op het economisch gebeuren. De politieke analyse wordt doorweven met de
economische. Zo zien we dat de politieke macht van de bourgeoisie sterk afhankelijk
was van politieke partijen en van machtsverhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië.
Wat hier vooral aan bod komt zijn de tegenstellingen binnen de industriële bourgeoisie
en de mechanismen waarop zij een beroep moet doen om zich te handhaven tegenover
een georganiseerde arbeidersklasse die dan toch af en toe wel erg bedreigend was.
In het hoofdstuk over de ‘holdingbourgeoisie’ (met de centrale rol van de Société
Générale) wordt zeer duidelijk welke conservatieve investeringspolitiek in België
gevoerd werd en welke ondersteunende rol de staat telkens speelde als de industriëlen
in moeilijkheden raakten. Interessant is het ontstaan van de Vlaamse bourgeoisie
vóór de Tweede Wereldoorlog (Gevaert, Vlaams Economisch Verbond, Kredietbank);
zij voert een heel eigen politiek, maar is intern ook niet onverdeeld. De figuur van
Léon Bekaert krijgt hier bijzondere aandacht. Jammer dat hier niet uitvoeriger
ingegaan werd op de vraag in hoeverre in België de klasseverschillen bedekt en
verdoezeld worden door communautaire verschillen. O.i. ligt het ‘nieuwe’, het
boeiende van dit boek in de beschrijving van de opkomende technocratie, een nieuwe
bourgeoisie-klasse die de oudere na de Tweede Wereldoorlog zal verdringen, maar
waarvan aanzetten terug te vinden zijn bij de generatie van Hendrik De Man. Deze
technocratische klasse heeft zelf geen politieke beslissingsmacht en bezit ook geen
produktiemiddelen, maar neemt een cruciale plaats in in het staatsapparaat en in de
accumulatie van het kapitaal binnen het neo-kapitalisme. Deze technocraten vindt
men niet alleen terug als bedrijfsexperten of staatsambtenaren, maar ook in de besturen
van politieke partijen en in ministeriële kabinetten. Het is dank zij deze technocratie
dat b.v. het ‘nieuw economisch beleid’ van Willy Claes mogelijk geworden is en dat
vakbonden en industriëlen mekaar blijven vinden in het sociaal overleg. Mommen
spreekt van een ‘circuit van universiteit - studiebureau - ministerieel kabinet’. Haar
sociale basis haalt deze technocratie in de ‘nieuwe kleine burgerij’, de intellectuelen
en de ambtenaren die het onderwijs en de ministeries bevolken.

1

Kritak, Leuven, 1982, 186 pp., BF. 350.
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Op die manier verklaart de auteur een aantal recente tendensen in de Socialistische
Partij (Doorbraak), de Volksunie en de CVP.
In een laatste hoofdstuk wordt heel kort de economische crisis van de jaren 1970
behandeld en de alternatieven voor deze crisis zoals die geformuleerd worden door
de regeringen, de vakbonden, de partijen en organisaties als Polekar. Dit is wel het
zwakste hoofdstuk van het boek en was beter achterwege gebleven.
Links-geëngageerde intellectuelen voelen zich vaak verplicht op het einde van hun
kritiek iets te schrijven over ‘alternatieven’. O.i. had een laatste hoofdstuk beter
kunnen handelen over alternatieven die de verschillende lagen van de Belgische
bourgeoisie vandaag heeft. Dit zou meer in de lijn van het hele boek liggen.
Globaal gezien is dit een uitstekend inleidend werkje, dat ook voor de niet-econoom
heel gemakkelijk toegankelijk is. Misschien hadden wat meer tabellen en schema's
het boek nog overzichtelijker gemaakt. Jammer is wel dat de rol van de kerk niet en
die van de staat niet systematisch behandeld worden, en dat een hoofdstuk (nl. hfdst.
4) soms eindigt met een fascinerende begin-paragraaf. Bovendien is de vermenging
van analyse en chronologisch overzicht niet altijd even geslaagd. Toch kan dit boek
de lezer beslist aanzetten tot verdere lectuur.
Monika Abicht
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Boekbespreking
Godsdienst
Johan Negenman, Geografische gids bij de bijbel, Katholieke Bijbelstichting,
Boxtel, 1981, 368 pp., f 59,90.
Vaak blijven bijbelse plaatsen en landstreken bij het lezen van het Oude en het Nieuwe
Testament dode objecten, omdat de lezer te weinig achtergrondinformatie paraat
heeft. Niet zelden is juist de ligging van een plaats van cruciaal belang om het
Schriftverhaal optimaal te kunnen verstaan. Een ‘Geografische gids bij de bijbel’
vult dus zonder meer een gat in de markt. Wanneer de artikelen bovendien nog
geschreven zijn door een erkend expert, dan is tevens de kwaliteit van het boek
gegarandeerd. Negenman is namelijk de auteur van De bakermat van de bijbel
(Amsterdam, 1968) dat in verschillende talen is uitgekomen; recentelijk heeft deze
docent aan de universiteit van Nijmegen meegewerkt aan het prachtige standaardwerk
Bijbels Handboek I (Kampen, 1981).
De spil van deze ‘Geografische gids’ wordt gevormd door 72 beschrijvingen van
belangrijke plaatsen en streken in de bijbel. Telkens wordt hiervan eerst de ligging
aangegeven; daarna komen de levensomstandigheden aan de beurt: het klimaat, de
watervoorziening, de bodemgesteldheid, de verbindingswegen en de veiligheid. Elk
artikel wordt besloten met een historische schets waarin Negenman uitvoerig gebruik
maakt van historische documenten uit de Oudheid (o.a. Flavius Josephus, Eusebius,
inscripties e.d.). ‘Het spreekt vanzelf’, zo betoogt de auteur in de Inleiding van het
boek, ‘dat de 72 behandelde plaatsen en streken een keuze zijn, zij het geen
willekeurige. Het hadden er meer kunnen zijn (of minder). Vanwege de opzet was
het echter ondoenlijk om van elke bijbelse plaats of streek een uitvoerige beschrijving
te geven. Er zouden dan immers te vaak herhalingen optreden’ (p. 7). Daarom is er
een register samengesteld (pp. 343-346) van plaatsen die niet in een apart artikel aan
de orde komen. Ondanks deze opzet vind ik niettemin een aantal namen opvallend
ontbreken. Zo kan men zich afvragen of het totale stilzwijgen (dus ook in de registers)
over Gilgal - bij de verovering van het land en ook daarna een centrale cultusplaats
- wel gerechtvaardigd is. Toegegeven, er zijn problemen met de identificatie van
deze plaats, maar dat mag best verteld worden. Waarom vindt de lezer wél een artikel
over Rome, maar verneemt hij (zelfs in de registers) niets over Antiochië, de hoofdstad
van Syrië, dat via 1-2 Makkabeeën en Handelingen toch voldoende belangrijk is voor
de bijbellezer?
Twee andere opmerkingen nog ter afsluiting. In relatie tot de prijs van dit boek
vallen de kaarten - getekend in de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout - mij
enigszins tegen; zowel de leesbaarheid als de visuele bedoeling ervan laten soms te
wensen over. Het andere punt betreft de literatuuropgave. Aan het eind van het boek
(p. 364) geeft de auteur een heel algemeen literatuuroverzicht. Naar mijn gevoel zou
een korte - niet al te specialistische - bibliografie aan het slot van elk artikel de
naslagwaarde van deze ‘Geografische gids’ aanmerkelijk hebben vergroot. Zo zou
b.v. in het artikel Jericho een verwijzing naar het werk van K. Kenyon zeker niet
hebben misstaan; hetzelfde geldt voor het prachtige boek van Y. Yadin over Hasor.
Met nadruk wil ik stellen dat deze detailopmerkingen in het niet zinken bij al hetgeen
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de schrijver ons wél te bieden heeft: een zonder meer spannende ontdekkingsreis in
het onbekende land van de bijbel. Met het verschijnen van deze ‘Geografische gids’
is een hiaat opgevuld. En het spreekt vanzelf dat behalve voor de bijbellezer dit boek
ook van waarde kan zijn voor hen die het
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Midden-Oosten willen bezoeken of hebben bezocht (met het oog daarop is een apart
register met hoofdzakelijk Arabische namen toegevoegd: pp. 355-363). Kortom, een
boekwerk dat zich binnen handbereik dient te bevinden van ieder die regelmatig de
Schriften opent.
Panc Beentjes

Claus Westermann, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament,
Kok, Kampen, 1981, 263 pp., f 42,50.
Het is de taak van een ‘Theologie van het Oude Testament’ om te overzien en samen
te vatten wat het O.T. als geheel, in al zijn delen, zegt over God. Veel van de vroegere
‘Theologieën van het O.T.’ probeerden dat te bereiken door dat, wat het O.T. over
God zegt, te vangen in begrippen als: heil, uitverkiezing, verbond, geloof, kerygma,
openbaring, verlossing, e.d. Maar - zo schrijft Westermann - met deze
naamwoordelijke begrippen verwijderde men zich van de taal van het O.T., die
overwegend een werkwoordelijk karakter draagt. Wil men weergeven wat het O.T.
als geheel over God zegt, dan moet men uitgaan van wat het zélf wil zijn en wat voor
iedereen zichtbaar is: ‘Het Oude Testament vertelt een geschiedenis’. Deze laatste
woorden citeert Westermann uit de beroemde Theologie des Alten Testaments van
Gerhard von Rad, die daaruit dan ook de consequentie trok: ‘De meest legitieme
vorm van spreken over het O.T. is derhalve nog altijd het navertellen’. Westermann
is het wél met Von Rad eens dat het O.T. een geschiedenis vertelt, maar niet dat we
het daarom eenvoudigweg moeten navertellen: ‘Dat zou mogelijk zijn als het O.T.
bestond uit één van het eerste tot het laatste hoofdstuk doorlopende geschiedenis.
Dat is echter niet het geval’ (p. 16). Objectief uitgangspunt voor een theologie van
het O.T. is volgens hem de canon van het O.T. zelf, en wel de joodse indeling in drie
bundels. Op de precieze functie van die driedeling gaat hij in de uitwerking ervan
mijns inziens niet al te nadrukkelijk in. Deze constatering wil in het geheel niets
afdoen aan het feit dat Westermann in vier werkelijk prachtige hoofdstukken het
oudtestamentisch spreken over God op een uiterst deskundige én fascinerende wijze
gestalte weet te geven. Met name het hoofdstuk V (‘Het antwoord’) is een aanwinst;
in andere ‘Theologieën van het O.T.’ wil dit onderwerp nog wel eens onder tafel
geraken. Maar wanneer men, zoals Westermann doet, de geschiedenis die het O.T.
vertelt nadrukkelijk beschouwt als een gebeuren over en weer, dan moet het antwoord
van de mens (in gebed, eredienst en meditatie) wezenlijk bestanddeel vormen van
alles wat over God gezegd wordt. Het werk wordt in hoofdstuk VI afgerond met ‘Het
Oude Testament en Jezus Christus’. Daarin vindt men niet alleen behartenswaardige
notities over de verhouding van Oude en Nieuwe Testament, maar ook een heel
verrassende visie op de kerkgeschiedenis!!
Deze ‘Theologie van het O.T.’ is zéér de moeite waard, zeker wanneer men haar
zou lezen in samenspraak met andere, zoals die van W. Zimmerli (Grundriss der
Alttestamentlichen Theologie, 1972) en de hierboven reeds genoemde van G. von
Rad. Daarom is het een uitstekend initiatief van de Nederlandse uitgever geweest
om dr E. Noort te vragen een inleiding te schrijven, waarin met name de ontwikkeling
wordt geschetst van de ‘theologie van het O.T.’ als vakgebied binnen de
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oudtestamentische wetenschap. Men mag deze pagina's niet ongelezen laten; het laat
juist zien waar Westermann voortbouwt op de anderen, waar hij hen wil nuanceren
en in welke aspecten hij zich van anderen afwendt.
Insiders zullen merken dat Westermann in deze publikatie heel zijn
wetenschappelijk oeuvre in een synthetische visie bijeen heeft gebracht. Met name
zijn kijk op het boek Exodus, en zeker ook zijn indringende waarnemingen betreffende
de Psalmen zijn mijns inziens juweeltjes om te lezen. Door veelvuldig te verwijzen
naar het Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (I: 1971; II: 1976),
waarvan hij eindredacteur is geweest, waarborgt Westermann de lezer dat hem of
haar de weg wordt gewezen naar zeer recente theologische literatuur van hoog gehalte.
C. Nap

Edward Schillebeeckx, Evangelie verhalen, Nelissen, Baarn, 1982, 246 pp.,
f 39,50.
Een bundel homilieën, toespraken en artikelen waarin je ontdekt waar een theoloog
zoal om begaan is wanneer hij niet expliciet theologie bedrijft; wat zijn voorkeursge-
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dachten en -verwoordingen waren in een bepaald jaar (herhalingen zijn in zo'n bundel
onvermijdelijk); wat hij anderen graag wil meegeven om hun spiritualiteit op te
bouwen. Het is wel vaak klokkespijs die enige tijd vraagt voor vertering, maar ook
dikwijls heel trefzeker. S is sterker in zijn kerugma dan in zijn moraal. Zijn exegese
lijkt wel eens overhaast: zo meent hij dat Lukas zijn ‘Zalig de armen’ tot de leerlingen
richt; maar is dit houdbaar wanneer onmiddellijk daarop volgt ‘Wee, gij rijken’?
Lukas zou met opzet de instellingswoorden gewijzigd hebben tot ‘deelt deze beker
met elkaar’; maar Lukas geeft toch een paar verzen verder dezelfde instellingswoorden
als Mattheus en Markus... Het is een boek waarin veel waardevols te vinden is (met
name het artikel uit TGL ‘Ik geloof in God, Schepper van hemel en aarde’), maar
het moet eruit gepuurd worden; wat in dit genre toch wel normaal is.
G. Boeve

Louis Dupré, Edith Cardoen, Terugkeer naar innerlijkheid, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1981, 116 pp., BF.
290.
De Vlaamse professor in godsdienstfilosofie te Yale, bekend door zijn studies over
Marx en Kierkegaard en over de mystiek, publiceert hiermee een aangevulde en door
zijn vrouw hertaalde tekst van zijn Transcendent Selfhood (1976). Het werd een
pleidooi voor een herontdekken van de wezenlijke subjectiviteit van de persoon als
weg om tot de verloren heelheid terug te keren. God geraakte afwezig in de gevangenis
van het wetenschappelijk objectivisme. Langs het binnenpad van de herinnering
dient het gekwetste ik weer de echte vrijheids-roeping te herkennen en het ‘diepere
zelf’ van de mystici te betreden. Doch daartoe moet de ware innerlijkheid gezuiverd
worden van talrijke sociaal-psychologische overgroeiingen. Fijnzinnig wordt de lezer
geholpen bij het ontdekken van de nog aanwezige sporen leidend naar dat innerlijk
centrum waar God geraakt wordt. Voor de sterk geseculariseerde mens (en christen)
liggen hier vele ‘stapstenen’ die naar de bron van de bestaanszin kunnen leiden.
Natuurlijk kunnen binnen het bestek van een essay niet alle wegen naar innerlijkheid
voldoende belicht worden (zoals de ontmoeting, de natuur, het lijden en de nacht).
Jan Kerkhofs

E.-J. De Smedt, Met minnende kracht. Reisplan voor een gelovig leven,
Lannoo, Tielt/Bussum, 1981, 155 pp., BF. 295.
In een beweeglijke samenleving als de onze met haar vele wegen, zijn wegwijzers
noodzaak, wegenkaarten voor het naslaan en uitstippelen van de reisweg onontbeerlijk.
Niet voor niets hoort de psalmist de bedenking van Jahweh ‘mijn wegen zijn de uwe
niet’, en vangt de ‘Leer der Apostelen’, een der oudste christelijke geschriften aan
met een bezinning over ‘Twee wegen’. Van Jezus zelf weten wij uit het
Joannesevangelie dat Hij de ‘ware weg’ is die ten leve leidt. De bisschop van Brugge,
pastoraal bewogen als steeds, probeert met gelukkige hand zulke weg concreet voor
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christenen van deze tijd uit te tekenen. Onder het motto ‘Met minnende kracht’, een
aanhaling uit de geschriften van de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec, wordt
de gang door het liturgisch jaar aangevat: van Advent tot Pinkstertijd, maar ook met
aandacht voor de vakantie (tijd van stilte en vrede), september (tijd van nieuw begin),
oktober-november (viering van de tijd van het einde). Acht hoofdstukjes bevattend
woorden van bemoediging, treffende bijbeluitspraken, kostbare suggesties voor de
geloofsbeleving iedere dag, elke week; tips voor de verdieping van dit geloofsleven,
voor de opbouw van onze samenleving en de bevordering van gezin en familieleven
op evangelische grondslag. Aan het einde van elk kapitteltje staan eenvoudige en
weldoende gebeden, uitermate geschikt zowel voor gebed in gezin en parochie, als
voor de enkeling die, wat verloren in het jachtig leven, opnieuw ‘minnende kracht’
wil putten in het bidden tot God. Voor de suggestierijke illustraties zorgde de
kunstenaar A. van Laere. Honderden inzendingen droegen bij, zo de inleiding, tot
de samenstelling van dit bezinnings- en gebedsboek. Elk gezin moge het zich
aanschaffen. Zij zullen er dankbaar om zijn als zij ervaren hoe ze met deze hulp hun
tocht kunnen gaan door de goede en kwade dagen van het leven.
Silveer De Smet
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Literatuur
Alstein, Een stel voorname heren, Standaard Uitgeverij, Antwerpen/P.N.
van Kampen & Zoon, Bussum, 1982, 139 pp., BF. 290.
Van de vier verhalen in deze uitgave gebundeld vind ik het begin- en het slotverhaal
de beste. Op een schrijnende en subtiele wijze handelen zij over het standenverschil
(Een stel voorname heren) en het misverstand van een op standsbewustzijn gefundeerd
huwelijk (Angèle). Vooral met dit laatste verhaal, waarin mannelijke dikhuidigheid
en het vrouwelijk glaciaal verweer ertegen wordt geanalyseerd, heeft Alstein een
stuk proza gemaakt dat weinig auteurs hem op dit ogenblik zullen naschrijven.
Het meer autobiografische verhaal in twee luiken De bewogen jeugd van Arthur
Steenwitz bewijst eveneens Alsteins verteltalent, maar het leesplezier schuilt meer
in de vermakelijke anekdotes en de eventuele bekendheid met de professoren in de
Germaanse filologie van de UFSIA 15 j. geleden dan in het aangesproken worden
door de rake verwoording van wat ‘des mensen’ is, zoals het geval is met de naamloze
vrouw uit het titelverhaal.
Het allegorische ‘Een schrijver in wonderland’ met zijn expliciete verwijzingen
naar L. Carroll en F. Kafka, waarin de ambivalentie en zelfs de gevaren van het
bestaan als schrijver centraal staan, heb ik gelezen als een artefact, een kunstzinnig
produkt van een auteur die de grenzen en de gevaren van de literatuur kent en er
desondanks voortdurend mee bezig is, op gevaar af geoordeeld en veroordeeld te
worden.
Want ‘literatuur is werkelijk een ernstige bezigheid’ (p. 106).
J. Gerits

Herwig Hensen, Wij strooien zaden uit en rapen stenen, Lannoo,
Tielt/Bussum, 1981, 78 pp., BF. 298.
Herwig Hensen, De grootmoedige, Manteau, Antwerpen/ Amsterdam,
1982, 119 pp., BF. 370.
Herwig Hensen schrijft klassieke gedichten met vaste strofen en rijmschema's. Hij
stelt metafysische vragen over ‘het probleem mens’ in verhouding tot het Zijn, over
het raadsel van geboorte, dood en wat daartussen ligt, over de vermoede maar
onbekende en onzekere Overkant, over de tijd die de mens toegemeten wordt en de
eeuwigheid die vraagteken en belofte is. De titels van de cycli drukken de essentie
van de menselijke contingentie uit: Engel zonder vleugels, Losgeld voor Charoon,
Dit leven legt zijn lasten grof, Schrijlings op mijn tijd, Er zit een gier te wachten op
mijn schouder. Alleen de cyclus ‘Geboorte’, waarin de dichter-grootvader aan het
woord is, heeft een zorgelozer karakter, hoewel ook hier het plechtige ‘gij’ waarmee
het kleine kind aangesproken wordt en sommige diepzinnige uitspraken het meer
speelse register doorkruisen. Bij herhaling treft men in de cycli de uitgesproken
overtuiging aan dat als de dichter sterft, de cirkel wordt gesloten, dat er dan iets
voltooid wordt en een belofte - wie weet - vervuld.
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De grootmoedige is het romandebuut van de dichter en toneelschrijver Hensen.
In deze korte roman wordt het probleem gesteld van de schuld in geval van
onvruchtbaarheid of van erfelijke belasting die kinderloosheid tot gevolg heeft. De
spanningen in het gezin van Paul en Lucie Stelborg na enkele mislukte
zwangerschappen leiden ten eerste tot de zeer cerebrale beslissing van de man om
zijn vrouw van zich te vervreemden zodat ze in verwachting kan geraken van een
andere man en ten tweede tot de vlucht van de vrouw in overspannen emotionele
omstandigheden. Lucie wordt zwanger van een minnaar van één nacht, wil zelfmoord
plegen, maar wordt door Paul weer naar huis gebracht. Een meisje, Anna, wordt
geboren, dat als kind van de redenering ook kind van de rekening zal worden.
De roman is gebaseerd op het stramien van een klassieke tragedie. Na de expositie
van het probleem van de kinderloosheid, komt de intrige met de vakantie in de bergen
en een eerste hoogtepunt: het vermeende vertrek van Lucie. De eigenlijke climax
komt met het vertrek van Lucie naar Parijs en tenslotte volgt de katastrofe met de
exitus infelix: dood van het kind en zelfmoord van de moeder. De psychologisch
scherp getekende standpunten - de mannelijke visie op de vrouwelijke partner en
omgekeerd in een zo delicate aangelegenheid - krijgen gaandeweg een stereotiep
karakter. De personages worden daardoor teveel gereduceerd tot sjablonen die de
beschouwingen van de auteur
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moeten illustreren. Ze missen dan ook soms menselijkheid en geloofwaardigheid.
J. Gerits

Theater
Werner Williams-Krapp, Überlieferung und Gattung. Zur Gattung ‘Spiel’
im Mittelalter, M. Niemeyer, Tübingen, 1980, 73 pp., DM. 24.
Geadstrueerd door beschrijving en tekstafdruk van een middelduitse dramatekst
(Sündenfall und Erlösung), zet S. zijn werkprincipe uiteen gefundeerd op het theater
als middeleeuws massamedium. Omdat nogal wat teksten als leesversies in handschrift
overgeleverd zijn, wordt met kritische zin de verhouding tekstontwerp/spelontwerp
nagegaan. Classificeerbaarheid van de teksten, taligheidsanalyse,
overeenkomst/verschil met geanimeerde preekversies, comparatistische discussie
met vakgenoten dragen argumenten aan om het onderscheid tussen opvoeringstekst
en leesintentie te systematiseren.
C. Tindemans

Ortrun Zuber (ed), The Languages of Theatre. Problems in the Translation
and Transposition of Drama, Pergamon Press, Oxford, 1980, 177 pp., $26.
Deze serie referaten (colloquium Griffith Un., Australië) handelt over zowel de
verbale als de nonverbale aspecten van de overdracht van een dramatekst. Als
werkbeginsel staat voorop dat zo'n tekst is ontworpen naar een voorstelling toe en
dat dus de criteria van acteer- en spreekbaarheid voorop staan. De deelnemers lopen
het rijtje af van wat momenteel theoretisch als ‘vertaling’ wordt opgevat en A.
Lefevere (UIA, Antwerpen) vat de axiomata van de huidige vertalingstheorie samen.
Het resultaat is o.m. dat, naast de individuele case-studyanalyses, de basisbehoefte
aan coöperativiteit tussen auteur, vertaler, dramaturg, regisseur en analist duidelijk
wordt. Het ge-
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heel graaft niet erg diep maar heeft de verdienste nieuwe grond te betreden, een eerste
over- en inzicht te bieden van de bewuste problemen van de overdracht resp.
overdraagbaarheid van een dramatekst, zowel verbaal in een andere taalcontext als
structureel in de voorbestemde medialiteit.
C. Tindemans

Ian Rodger, Radio Drama, Macmillan, London, 1982, 166 pp., pb £4,95/hb
£12.
Zonder met data en produktiecijfers om te springen schrijft deze radioman en -criticus
toch de geschiedenis uit van de Britse radio-dramatiek en hoorspeltechniek. Bij de
opvallende drukte met recente publikaties over dit onderwerp treden ook hier nogal
wat overlapping en herhaling op. Maar zoals geen ander verstaat hij de inspirerende
roeping het onderscheidbaar-eigene van het radiodrama aan te geven, natuurlijk
vanuit technische apparaten- en studiokennis maar het hele verschijnsel niet
vernauwend reducerend tot een akoestisch element bij de genade van schakelaars en
toetsen. Daarom is dergelijke behandeling een bijdrage te achten tot de
mediawetenschap en de literatuurwetenschap, ook al was het maar om de principiële
aandacht voor de graad en het gehalte van taligheid die nu eenmaal evenzeer
wezensbepalend is.
C. Tindemans

Antony Coleman & Antony Hammond (eds), Poetry and Drama 1570-1700.
Essays in Honour of Harold F. Brooks, Methuen, London, 1981, 248 pp.,
£13,50.
Shakespearoloog en Drydenexpert H. Brooks (1907-) krijgt van vriend en leerling
een afscheidsbundel aangeboden die het veld bestrijkt waarop hij zelf groot is
geworden. Nogal wat bijt zich uiteraard vast in de nooit volledig te beheersen
Shakespeare, met telkens detaillistische themata die toch naar grotere betekenisvelden
verwijzen. Ook theater wetenschappelijke thema's als de ‘Vice’-figuur en het
volkstheater einde 16e eeuw of de stoetdramaturgie bij de Lord Mayor-inauguraties
te Londen bieden nieuwe bevindingen aan, naast een wezensbepaling van de satire
in de Restauratie, de repetoireknooppunten op de Londense scène als
periodiseringsmiddel. De verwerking van de antieke literatuur, met name Ovidius,
en een beredeneerde suggestie van een Dryden-bibliografie staan broederlijk naast
de eigen bibliografie.
C. Tindemans
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Dagmar Walach, Der aufrechte Bürger, seine Welt und sein Theater. Zum
bürgerlichen Trauerspiel im 18. Jahrhundert, W. Fink, München, 1980,
123 pp., DM. 28.
Zonder echter veel nieuw te brengen m.b.t. de conjuncturele voorwaarden die in het
Duitsland van de 18e eeuw het drama (en het theater) een maatschappelijke
vernieuwingsfunctie bezorgden als agent en symbool van een sociale emancipatie
(vormelijke afwijzing van de aristocratische erfenis, thematische emfase op de actuele
maatschappelijke opinie), brengt S. toch een structurele schematisering aan die de
geïsoleerd-vertrouwde elementen in een organisch-causale binding verenigt: deugd,
identiteit, rede, waarheid, wereld, natuur, ervaring, geld, cognitiviteit, held,
sentimentalisme, pedagogie. Wat dor uitgeschreven maar steekhoudend opgebouwd
en geargumenteerd.
C. Tindemans

Wolfgang Wendler (Hrsg.), Carl Sternheim. Materialienbuch, Luchterhand,
Darmstadt, 1980, 203 pp., DM. 14,80.
Sternheim was en is een probleem, destijds al in de jaren 20 toen zijn dramatische
oeuvre (expressionistisch geacht, politiek-antiburgerlijk opgevoerd, als onpartijdig
en ideologievrij afgewezen) tussen waardering en mislukking zweefde, vandaag nog
nu de hausse van de herontdekking in de jaren 60 weer afgenomen is om grotendeels
dezelfde redenen. Deze bundel tracht even te overzien wat er in de actualiteit van de
premières werd gedacht en geschreven, met enkele uitlopers van meer recente aard.
Critici en vrienden illustreren zijn impact op het theater en omschrijven zijn al bij al
raadselachtige persoon, in wat dit boekje geeft, is
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het prima; het blijft echter te selectief (en arbitrair) om het uitgebreide oeuvre echt
een extra-perspectief mee te geven.
C. Tindemans

Kenneth S. White, Les Centres Dramatiques Nationaux de Province
1945-1965, Peter Lang, Berne/Francfort/Las Vegas, 1979, 256 pp., sFr.
44.
Dat de decentraliseringsoptie van het Franse theater na 1945 belangrijk is geweest
voor de evolutie van deze kunsttak, in opvattingen, in theatermakers, in publieksrelatie
en in stijlprogramma, staat vast; hoe belangrijk, in welk opzicht per gedecentraliseerd
centrum, vanuit welk werkoogpunt en waar naartoe, dat mocht je in deze dissertatie
verwachten. Niets daarvan. Als feitenlijst is alles (van de centra te Toulouse, St.
Etienne, Strasbourg, Rennes, Aix, Villeurbanne, Tourcoing, Bourges) onoverzichtelijk,
onanalytisch, verward en verwarrend, historisch volstrekt ondeugdelijk. Er steekt
geen concept in en er komt dan ook geen inzicht uit. Onbegrijpelijk.
C. Tindemans

Gerhard P. Knapp - Gerd Labroisse (Hrsg.), Facetten. Studien zum 60.
Geburtstag Friedrich Dürrenmatts, P. Lang, Bern/Frankfurt, 1981, 282
pp., sFr. 55.
Op het theaterrepertoire lijkt F. Dürrenmatt momenteel uit de gunst. In deze
felicitatiebundel bewijzen de critici dat hij hen nog veel te zeggen heeft en ze doen,
met uiteenlopende interessepunten en vanuit methodisch sterk verschillende
invalshoeken, hun best om helderheid te verkrijgen in wat de identiteit van deze
religieuze agnost kan zijn. Het pessimisme van zijn levensopvatting, niet in
geprononceerde zwartgalligheid maar in het glimlachend vaststellen van de
overbodigheid, wordt al in zijn debuutstukken, sterker nog in zijn detectiveromans,
aangetroffen; de lijn die deze cynische skepsis tegenover de actualiteit van deze
wereld verbindt met tekenen van verwachting, vinden de analisten in de toenemende
ideologische en politieke opstelling, tot uiting gekomen in zijn opstellen over Israël,
tegelijk vanuit een heel onverwachte hoek bevestigd in de adaptaties (Shakespeare,
Strindberg). De bundel bevat tevens strikt drama-analytische opstellen die pogen bij
elkaar te leggen welke de instrumentele knepen zijn die Dürrenmatt gebruikt om zijn
serieus-komische stellingen zo effectief mogelijk uit te drukken. Met de akelige
conclusie dat, naarmate de volwassenheid in de omgang met de dramatische middelen
toeneemt, de publieksgunst hem blijkt te ontvallen.
C. Tindemans

Film
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T. Bennett, S. Boyd-Bowman, e.a. ed., Popular Television and Film,
BFI/Open University, London, 1981, 360 pp., £6,25.
Dit is in een menig opzicht een merkwaardige reader. In eerste instantie omdat hij
opgezet is voor de Open University en opstellen bevat die de discussie op een hoog
niveau plaatsen.
Alle opstellen zijn afkomstig van BFI-publikaties of eerder verschenen in het
hoogstaande filmtijdschrift SCREEN. Merkwaardig ook omdat hier een soort nieuwe
trend aangegeven wordt: de televisiestudie die zo lang totaal isolationistisch en afkerig
van de film heeft menen te kunnen opereren, doet nu een brutale ommekeer, zodat
in deze reader de specifieke televisie-stof algemeen geplaatst wordt vanuit een
filmkader. Het resultaat is, zoals te verwachten, eerder chaotisch en onevenwichtig.
Wat ontbreekt hier is een bewustere aanpak, die probeert uit te stippelen waarom nu
bij de filmtheorie ontleend wordt, wat kan ontleend worden en wat niet, enz... Nu
krijgt men erg bizarre overgangen: een heel hoofdstuk gewijd aan ‘popular film and
pleasure’ - uiteraard een fundamenteel aspect van de film - waarvan de tv-neerslag
nergens geformuleerd wordt. Kortom de totaliteit is onevenwichtig en de strekking
is door zijn ‘pseudo (?)’-naïeve aanpak weinig hoopgevend. Maar stuk voor stuk zijn
dit erg lezenswaardige opstellen, waarvan sommige reeds tot de referentieteksten
van de film (en televisie-) theorie behoren.
Eric de Kuyper
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A. Bergman, Geld als Water, Hollywood in de crisisjaren, Het
Wereldvenster, Bussum, 1982, 215 pp.
Deze socio-historische studie van de Amerikaanse film tijdens de jaren dertig laboreert
aan de moeilijkheden waarmee alle gelijkaardige studies te kampen hebben: er
ontbreekt hier duidelijk een theoretisch kader, dat de verhouding film-maatschappij
zou helpen preciseren. S. bekritiseert, terecht, S. Kracauers studie over de Duitse
film (From Caligari to Hitler), doch de dimensies die hij aan zijn eigen benadering
toevoegt lossen niet zo veel op. De receptie bij de pers en het brede publiek, vertellen
ons nog niet wat deze receptie betekent, hoe ze benut kan worden. Bergman gaat dan
ook voornamelijk thematisch te werk; en waar deze thematiek duidelijk afgebakend
kan worden, zoals in het geval van de gangster of de ‘shyster’, formuleert hij
lezenswaardige hoofdstukjes. Zodra er echter andere dan thematische factoren bij
komen kijken, zoals in het hoofdstukje gewijd aan de Marx Bros of Mae West, wordt
zijn studie oppervlakkig. Hij heeft blijkbaar niet het theoretische instrumentarium
gevonden om deze erg complexe problematiek te lijf te gaan; en essayïstisch is hij
te voorzichtig om tot nieuwe inzichten te komen, of die nieuwe inzichten ook op een
adequate wijze uit te werken. Dat de accenten nogal eens vertekend zijn, komt bijv.
tot uiting in het hoofdstukje gewijd aan de musical uit de jaren dertig, die op zo'n
rijke manier de hele tijdssfeer ademt en toch boeiend analysemateriaal zou moeten
geweest zijn. Wanneer men het boekje beschouwt als een aaneenschakeling van
artikelen rond een thema, dat dan zorgvuldig in zijn context geplaatst wordt, zal het
de lezer niet teleurstellen. Maar meer heeft Bergman niet te bieden, zodat in feite de
‘studie over de Hollywood-cinema uit de jaren dertig en de Amerikaanse
maatschappij’ nog dient geschreven te worden.
Eric de Kuyper

B. Nichols, Ideology and the Image, Indiana University Press, Bloomington,
1981, 334 pp., $37,44 cl/12,44 pb.
Het merkwaardige van deze studie is wel dat S. zo'n heterogene wijze van benaderen
weet te synthetiseren: uit alle recente ontwikkelingen op het vlak van de semiotiek,
de psychoanalyse, het structuralisme en het marxisme weet B. Nichols te putten wat
hem nuttig lijkt voor het bestuderen van zijn onderwerp. Dit is, in tegenstelling tot
wat de titel suggereert, niet zozeer het ‘beeld’ dan wel de film. Een andere verdienste
van deze studie is dat zij zich niet beperkt tot de speelfilm (de narratieve film), maar
ook de documentaire film, het televisiemedium en de etnografische film bespreekt.
Een waaier van benaderingen afgestemd op een zeer divers en heterogeen onderwerp.
Nichols slaagt (op een briljante wijze, dat weze toegegeven) in die moeilijke opzet
door zijn problematiek beperkt en eenvoudig te houden; indien hij iets verder zou
ingaan op zijn onderscheiden themata zou hij zichzelf en de lezer waarschijnlijk voor
grote(re) moeilijkheden plaatsen. Dit heeft voor gevolg dat ‘Ideology and the Image’
een inleidend karakter blijft behouden, ook al schetst de auteur perspectieven die
vaak de eenvoudige situering te buiten gaan. Het moet ook gezegd dat hij tot meer
indrukwekkende resultaten komt bij de bestudering van de klassieke speelfilm dan
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in de hoofdstukken die handelen over de niet-narratieve film: zijn analyse van Blonde
Venus (J. von Sternberg) en The Birds (Hitchcock) zijn modellen van eenvoudige
en toch niet oppervlakkige tekstuele analyse. Het uitvoerige beeldmateriaal wordt
bovendien uitstekend gebruikt - al is de lay-out eerder aan de traditionele en klassieke
kant, wat aan het geheel een ietwat minder spectaculaire indruk geeft dan waarop
het recht zou hebben. De ‘ideology’ uit de titel moet de lezer echter niet al te stringent
opvatten; we hebben hier te maken met een vaag maatschappijkritische esthetiek,
veel ideologietheorie hoeft men niet te verwachten. Ook de ondertitel (Social
representation in the cinema and other media) hoeft men niet al te letterlijk op te
vatten: Ideology and the Image is gewoonweg een uitstekende inleiding in de
hedendaagse film- en mediaesthetiek; niet zo indrukwekkend als een gelijkaardige
studie van Bordwell en Thompson (Film Art), is het boek van Nichols weer een ander
bewijs van het niveau waarop momenteel in de VS over film gedacht en geschreven
wordt.
E. de Kuyper
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D.B. Wilmeth, The Language of American Popular Entertainment, A
Glossary of argot, slang, and terminology, Greenwood Press, Westport,
Connecticut, 1981, 305 pp., £17,50.
S. Green, Encyclopaedia of the Musical Film, Oxford University Press,
Oxford, 1981, 344 pp., £12,50.
Slechts bij het openslaan van een boek als dat van Wilmeth beseft de niet-Amerikaan
pas hoe rijk en diep geworteld de Amerikaanse populaire cultuur is. Heel veel van
deze woordenschat gaat terug op de circusen ‘carnival’ traditie, kermisattracties die
de hedendaagse entertainment-industrie nog grotendeels lijken te beïnvloeden. Dit
lexicon biedt onmisbare informatie voor wie een beetje wegwijs wil geraken in deze
gebieden; het is bovendien een uiterst prettige lectuur. Van hoeveel lexicons kan zo
iets worden gezegd? Eveneens onmisbaar ook al staat men verbaast dat zo'n publikatie
pas nu verschijnt - is het naslagwerk van S. Green. Niet enkel worden de filmmusicals
er uitvoerig in besproken, ook de belangrijkste songs krijgen een uitgebreid en zeer
informatief commentaar. De eigennamen uit de musical-wereld worden iets beknopter
behandeld - maar op dit vlak is er voldoende informatie. Daar de filmmusical echter
voor een goed deel gebruik maakt van vele gegevens (songs, nummers, enz...) uit
Broadway-musicals, zal-men sommige gegevens in deze andere publikatie moeten
opzoeken. Beide samen fungeren als de basiswerken voor hedendaags onderzoek op
dit gebied.
Eric de Kuyper

P. Wollen, Signs and Meaning in the Cinema, Indiana University Press,
Bloomington, 19691, 175 pp., $6,19.
R. Wood, Howard Hawks, British Film Institute, London, 19681, 216 pp.,
£3,95.
Twee heruitgaven van studies die in hun tijd van verschijnen enige opschudding
verwekten. Het boek van Wollen bestaat uit drie opstellen over de esthetiek van
Eisenstein, een over de zgne. ‘auteurs-theorie’, en een laatste over filmsemiologie.
De drie themata - vooral het eerste en laatste - zullen in de loop van de jaren zeventig
vaak in gewijzigde vormen ter sprake komen. De studies waren echter - in hun tijd
reeds - nogal problematisch. Ze beloofden meer dan ze gaven. Vooral het hoofdstuk
gewijd aan filmsemiologie demonstreerde de achterstand die de
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Engelse theoretici toentertijd op hun Franse en Italiaanse collega's opgelopen hadden.
Sommige werken worden ten onrechte, gedeeltelijk door bepaalde historische
omstandigheden, tot een soort klassiekers; het werkje van Wollen behoort hiertoe.
Ik zou het aan niemand aanbevelen die het niet in zijn historische context kan plaatsen
en de lacunes vanuit dit perspectief ook kan beoordelen. Als inleidende studie,
waarvoor Signs and Meaning zich uitgeeft, lijkt het me ten zeerste ongeschikt. De
Howard Hawks-monografie van Robin Wood behoort eveneens tot de historische
documenten. Met finesse roept Wood de wereld van deze veelzijdige Amerikaanse
cineast op. Zoals het geval is met Wollen behoorde het werk van R. Wood in zijn
tijd al niet tot het meest inzichtrijke van wat toen reeds over Hawks verschenen was.
Maar weer eens, door de historische context en de grotere verspreiding mogelijk
gemaakt door het Engels, werd deze studie overgeëvalueerd. Je zou verwacht hebben
dat Wood in zijn nawoord (1981) meer en beter perspectief zou bieden aan zijn studie.
Dat gebeurt niet. Je vraagt je bijgevolg af waarom ook dit boekje opnieuw
gepubliceerd diende te worden. Tenzij er geen ander beschikbaar was of geschreven
kon worden in het Engelse taalgebied.
Eric de Kuyper

L. May, Screening out the Past, The Birth of Mass Culture and the Motion
Picture Industry, Oxford University Press, New York London, 1980, 304
p., $19,95/£12.
De cultuurhistoricus L. May bekijkt het ontstaan en de groei van de Amerikaanse
film (tot aan de geluidsfilm) vanuit het perspectief van de mentaliteitsverandering
die de Amerikaanse maatschappij uit het begin van deze eeuw onderging. De overgang
van de Victoriaanse maatschappijvormen naar de stedelijke en op consumptie
afgestemde werd al vaker als thema aangesneden, en men treft het als constante aan
in b.v. alle studies die over een van de grote Amerikaanse pioniers, D.W. Griffith
handelen. Doch het was goed dat deze problematiek ook eens frontaal aangesneden
werd. En ook aan Griffith wordt hier dan ook terecht een hoofdstukje gewijd, naast
de vertegenwoordiger van de moderne waarden Cecil B. de Mille. Het blijft echter
allemaal een beetje voorspelbaar, en op sommige plaatsen ook is deze studie erg
teleurstellend. Daar waar L. May b.v. Hollywood analyseert als ‘new frontier’ komen
zijn ideeën niet uit de verf. Indien men echter niet te hoge eisen stelt (m.n. inzake
originaliteit) kan men deze studie toch erg goed gebruiken om iets meer te weten te
komen over de mentaliteit die achter de ontwikkeling van de Amerikaanse film
schuilgaat.
Eric de Kuyper

P.C. Spehr, The Movies Begin. Making Movies in New Jersey 1887-1920,
The Newark Museum, Newark, 1977, 191 pp., $13,95.
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In de beginperiode van de Amerikaanse film werd er op vele plaatsen gefilmd, vóór
de grote trek naar Los Angeles en Hollywood begon. New Jersey was één van de
weinige plaatsen die zich tijdens de jaren 1910-20 als filmcentrum in stand kon
houden met een grote en erg gediversifieerde activiteit. De reden hiervoor is
vermoedelijk dat T.A. Edison aldaar zijn filmtechnische activiteiten ontplooide. Deze
zeer fraai uitgegeven catalogus documenteert deze beginperiode en de verdere
ontwikkelingen. Het is een bijzonder nuttig en verrassend document geworden, een
mooie bijdrage van locale (film-)geschiedenis. Alleen reeds de collectie foto's is
uniek te noemen. Wat ik miste was een ruimer kader: de betekenis van New Jersey
zou des te pregnanter getekend kunnen worden door deze beter te plaatsen in de
ontwikkeling van de Amerikaanse film, ook buiten deze staat. Wat dan vooral
ontbreekt is de beschrijving en motivering van het verval: want, voor zover ik weet
heeft New Jersey geen stand kunnen houden tegen de opkomst van het steeds
machtiger wordende Hollywood.
Eric de Kuyper

X., Filmliga 1927-1931, SUN, Nijmegen, 1982, 615 pp.
De heruitgave van het filmtijdschrift ‘Filmliga’ geeft een indrukwekkend beeld van
een feit dat dezer dagen in Nederland nog nauwelijks voorstelbaar is: jonge
intellectuelen die zich actief inzetten voor film. Het tijdschrift zelf is daar maar een
onderdeeltje van; belangrijker waarschijnlijk nog voor het filmklimaat van toen waren
de - ook
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buiten Amsterdam - florerende filmliga's, die op zich genomen hadden de ‘betere
film’ te verspreiden. Het maandblad fungeert dan als een soort begeleiding bij de voor het grootste deel - Sovjet-films en Franse avantgarde. Maar ook esthetische
vragen komen aan de orde, met verrassend (?) een paar opstellen over psychoanalyse
en film. Maar vaak is het blad polemisch van toon: men discussieert nog graag onder
elkaar, en vooral de commerciële film moet het vaak ontgelden. Menno ter Braak oprichter en redacteur - is een van de meest actieve medewerkers. Beter dan in het
zopas ook verschenen Cinema Militans komen de kwaliteiten (en gebreken) van ter
Braak hier als filmcriticus tot uiting. Hij is vinnig en dynamisch, en vervult in het
blad klaarblijkelijk een belangrijke en inspirerende functie. Maar deze journalistieke
kwaliteiten krijgen nooit de kans om zich als het ware te verdiepen (zijn kritieken
doorstaan niet de vergelijking met die van niet-Nederlandse critici uit dezelfde
periode). Niet alleen ter Braak maar ook de andere medewerkers, met L.J. Jordaan,
H. Scholte en C. van Wessem als de meest produktieven, zijn vooral gevoelig voor
de internationale trends. Contacten met buitenlandse filmliefhebbers en filmmakers
worden in het blad te nut gemaakt, en er verschijnt in Filmliga dan ook regelmatig
een opstel van een buitenlandse cinefiel in het oorspronkelijke Frans of Duits; iets
wat nu ook nog nauwelijks denkbaar is! De erg fraai uitgegeven collectie van de
Filmliga kronikeert ook de (niet zo goed verklaarbare) geschiedenis van een
teleurgang. Zoals Jan Heys, schrijver van het voorwoord, laat opmerken zal men de
jaren zestig moeten afwachten om opnieuw een gelijkaardige interesse voor de ‘betere
film’ in Nederland te zien opduiken. Waarom dan deze beweging vrij snel uitgebloeid
is, kan ook J. Heys niet verklaren. Of het heeft eerder te maken met de teleurgang
van de Sovjet- en avant-garde film, twee pijlers waarop de groep bouwde. Maar
waarom dan deze mensen zo weinig aandacht of interesse aan de dag legden voor
‘film’ in het algemeen (buiten toevallig voor J. von Sternberg of E. von Stroheim)
laat het vermoeden opkomen dat de belangstelling van de Liga-mensen te beperkt
was. Althans gezien vanuit deze tijd.
Eric de Kuyper

Varia
Eric Hulsens, Kindertelevisie op BRT. Een kritisch essay, Leuven, Infodok,
1981, 147 pp., BF. 250.
Het mag misschien wel verwonderlijk lijken in deze rubriek een werkje over
kindertelevisie te vinden, maar aangezien de beeldcultuur zo verweven zit met de
leescultuur en het medium televisie een ruime plaats inneemt in het leven van de
jonge lezers, vonden we het hier toch op zijn plaats. Voorop willen we stellen dat de
auteur de gewoonte heeft de dingen te noemen zoals ze zijn. Zijn stijl is meestal
polemisch. Als inleiding krijgen we enkele beschouwingen over de neutraliteit van
de BRT, de taak van jeugdtelevisie, televisie en socialisatie, de dictatuur van de
kijkcijfers enz. Na het volgen van een week kindertelevisie op BRT komt de auteur
tot volgend besluit: van de eigen produkties staat Een vinger in de pap van producer
Kris Smet lijnrecht tegenover de meeste programma's daar het ernaar streeft de
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kinderen ernstig te nemen, ze aan het woord laat en alzo op hun problemen kan ingaan
en taboe-onderwerpen niet uit de weg gaat. Ook de coproduktie Sesamstraat krijgt
een goeie score en is qua niveau en afwerking stukken beter dan de eigen
BRT-programma's, maar valt anderzijds nogal braafjes uit.
Verder zitten volgens de auteur de aangekochte programma's vol avontuur en zijn
ze niet vrij te pleiten van seksisme, militarisme en koude oorlogsdenken.
De volgende deeltjes handelen over de verschillende diensten: programma-aankoop,
jeugduitzendingen, studiedienst enz.
Wat we positief vinden in dit werkje is de werkwijze van de auteur: hij geeft zo
objectief mogelijk de materie weer en koppelt daaraan de nodige positieve en meestal
negatieve kritieken. Vast staat dat er op de BRT geklungeld wordt en dit om allerlei
redenen. Spijtig genoeg zijn het ook de kinder- en jeugdprogramma's die hieronder
sterk lijden.
Ludo Sollie
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Myriam Ceriez, Gebelgd in Amsterdam, Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1982, 117 pp., BF. 295.
Ergernis kan een aanleiding tot schrijven zijn in de hoop lezers te krijgen die zich
solidair verklaren met de auteur t.a.v. de bron van de ergernis. Columns - Nederlandse
kranten en weekbladen die zich respecteren bezitten er een of meer - vormen een
uitlaatklep voor de columnisten en de met hen ‘gebelgde’ lezers.
Myriam Ceriez, die als Belgische journaliste twee jaar in Amsterdam gewerkt
heeft, heeft zich vaak gebelgd gevoeld. Haar kritiek op Hollandse toestanden geldt
zowel voor de woontoestanden aldaar: woningnood, krakers, Bijlmerflats, als voor
fenomenen zoals de files op de autowegen, de stipt nageleefde winkelsluiting, de
lange studieduur e.a. Maar Myriam Ceriez waardeert ook zeer veel van onze
Noorderburen: hun jeugdige bevolking, hun vermogen tot polemiseren op niveau,
hun liefde niet alleen voor planten en katten, maar ook voor boeken. Terugkijkend
op de periode waarin ze werkzaam geweest is op de redactie van Nieuws Net, schrijft
ze over Nederlandse toestanden met een puntige pen, ongecomplexeerd, kritisch en
begrijpend ook.
‘Vlaanderen kijkt naar Nederland, maar leest Nederland niet’, schrijft ze op p. 62.
Voor haar boek is het te hopen dat die uitspraak andersom niet geldig is.
J. Gerits

J. Fiske & J. Harley, Reading Television, Methuen, London, 1978, 223 pp.
Buiten de traditionele benaderingen van het medium, hier beknopt weergegeven, is
deze studie vooral belangrijk door haar poging om vanuit een ruim-semiologische
invalshoek televisie te helpen herdefiniëren. Vooral het hoofdstukje gewijd aan de
niet-literaire aard van de tv- ‘cultuur’ lijkt mij hierin belangrijk, alsook de verdere
hoofdstukjes die enkele tv-genres vrij genuanceerd analyseren. Ook al blijft het vaak
bij een aanzet, blijft de tv-studie voor een goed deel nog bij het herkauwen van de
klassieke massamediatheorieën, ‘Reading Television’ mag gerekend worden tot de
stilaan talrijker wordende vernieuwende literatuur op dit vlak. Het werd de hoogste
tijd! Een geslaagd hoofdstuk is ook de discussie omtrent het ‘tv-realisme’: ook dit
is het resultaat van de semiotische kleuring.
Eric de Kuyper

J. Feldman, La sexualité du Petit Larousse, Editions Tiercé, Paris, 1980,
175 pp.
S'ster heeft alle begrippen uit het populaire Franse woordenboek die verband houden
met seksualiteit onderzocht. Ze ging ook de verschuivingen na in de tijd (verschillende
uitgaven van Petit Larousse werden geconsulteerd), en komt tot de niet zo verrassende
conclusie dat de ‘opinio communis’ met betrekking tot het seksuele seksistisch en
puriteins is. Het ‘leuke’ van haar studie is dat ze probeert te laten zien hoe het systeem
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functioneert. Haar beperkte kennis van taalkunde en semantiek heeft als gevolg dat
het thema er toch niet helemaal uitkomt zoals de lezer het zou gewenst hebben. De
taalwetenschap zou haar de nodige instrumenten verschaft hebben om dit systeem
economischer en meer samenhangend te ontvouwen. Nu komt zij vaak via laborieuze
omwegen, met de moed en het enthoesiasme van een amateur, tot gebrekkige
conclusies. Jammer eigenlijk, want het onderwerp was rijk en de geestdrift van
Feldman vaak aanstekelijk.
Eric de Kuyper

Robert Lemm, Bloedjas, Schandkroniek van de Latijns-Amerikaanse
dictator, Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam 1981,
195 pp., f36,50/BF. 575.
Robert Lemm beschrijft in dit boekje de levensgeschiedenis van een vijftal
19de-eeuwse Latijnsamerikaanse dictators. Een schandkroniek kan men het wel
noemen, al lijken de wandaden van de hier besproken figuren nog vrij beschaafd,
vergeleken met de verschrikkingen waaraan wij in onze eigen 20ste eeuw gewend
zijn geraakt. De vijf biografieën maken al met al dan ook een nogal lauwe indruk,
mede door de oppervlakkige vorm waarin Lemm de wapenfeiten van de diverse
tirannen aan elkaar rijgt, zonder veel moeite te doen tot enige psychologische, politieke
of historische uitdieping te komen. De tekst wordt bovendien geplaagd door een
groot aantal stilistische slordigheden, die men van een professionele vertaler
(Nijhoffprijs-winnaar bovendien) niet zou verwachten.
G.G.
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K. Dekker, Hans van Manen en Modern Ballet in Nederland, Uitgeverij
Bert Bakker, Amsterdam, 1981, 208 pp.
Een voornamelijk fotografisch overzicht van enkele decennia Nederlands ballet, met
het accent op de carrière van Hans van Manen. Voor een deel is het een leuk plakboek
geworden, met allerlei visuele herinneringen aan de pionierstijd. Voor een ander deel
- het meest omvattende - gaat het hier om een volledig overzicht van de werken van
H. van Manen die telkens, per ballet, met een paar foto's geïllustreerd werden. Jammer
dat de kwaliteit van de foto's en hun formaat vaak te wensen overlaten.
Eric de Kuyper

A. Van Wilderode en Jef Van Valckenborgh (samenstelling), Rik Daze
(fotografie), Luisteren naar Fluisteren, een ongewoon boek dat over goedheid
spreekt, Lannoo, Tielt, 1981, 96 pp.
In de taal van woorden en beelden peilt dit boek naar het mysterie van ongewone
medemensen. Soms slaagt de poëzie erin datgene aan te raken wat wij allen - al was
het maar heel even - gemeen hebben: ‘soms/valt een paar seconden/m'en hele leven
samen met de lach/van Kristel/en/ben ik lach/tot/in m'n diepste vezels/dankzij haar’.
Wat in deze regels onzegbaar blijft vatten de foto's vaak in een blik, een lach en 'n
gebaar van tederheid. Wie het leven van kinderen en opgroeiende mensen met een
ernstige handicap eens anders wil ervaren, moet dit ongewone boek traag in zich
opnemen. Hij zal ongetwijfeld anders gaan luisteren en kijken naar die ongewone
medemens.
Hugo Roeffaers

Eberhard Rebling, Die Tanzkunst Indiens, Henschelverlag, Berlin, 1981,
263 pp., 186 Abb., DDR M 58.
Omdat momenteel de menigvuldige vormen van de klassieke balletkunst uit India
in het eigen gebied een regelrechte opleving kennen en bovendien overal in de wereld
worden getoond, is een systematische introductie in de herkomst, ontwikkeling,
structuur, techniek en stijl verscheidenheid erg welkom. S. beschrijft zorgvuldig en
helder de historische bronnen, de mythische en andere standpunten, de stilistische
conventies, de technieken in samenhang met de maatschappelijke voorwaarden en
de filosofische basis en oriëntering. Al deze dansen (waarvan de regionale kenmerken
worden verbijzonderd in de varianten van Bharata Natyam, Odissi, Kathakali, Chhau,
Kathak en Manipuri) hebben het vermogen, zowel narratief als nonnarratief, soms
verbaal begeleid, dramatische handelingen van vaak vrij lange duur, afhankelijk
tevens van het improvisatietalent van de uitvoerenden, uit te beelden. De
discontinuïteit in de beoefening en ontwikkeling onderscheidt uiteenlopende
ontstaansredenen: jachtmagie, regen- en oogstriten, feest-, oorlogs- en arbeidsdansen,
gezelligheid en simpele maar erg complexe vaardigheid. De vele foto's en imposante
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tekeningen blijven wellicht toch sterk ontoegankelijk maar de documentwaarde is
adembenemend. Een technisch vocabularium en een nuttige, beperkte bibliografie
nemen de geïnteresseerde veilig bij de hand. Ook typografisch een merkwaardig
verzorgde publikatie.
C. Tindemans

R. Hoghe & U. Weiss, Bandoneon-Für was kann Tango alles gut sein?,
Luchterhand Verlag, Darmstadt, 1981, 134 pp., rijk geïll., DM. 12,80.
Dit boekje omvat voor een deel dagboekaantekeningen gemaakt tijdens de
voorbereidingen en repetities van ‘Bandoneon’, één van de merkwaardigste produkties
van Pina Bausch' Wuppertaler Tanztheater. De droge, zakelijk descriptieve benadering
geeft een klaar en helder beeld van Bausch' werkwijze: hoe ze haar dansers-acteurs
aanzet tot participatie; hoe ze haar ‘danstheater’ ontwerpt vanuit affectiviteit die zij
elke danser afzonderlijk afdwingt, en van waaruit ze dan een indrukwekkend
collage-achtig geheel boetseert. Het relaas is naar mijn mening te beknopt uitgevallen;
ik zou ook iets meer technische gegevens hebben verlangd (o.m. in verband met de
technische voorbereiding, discussies met de dekorontwerper, e.d.m.). Het tweede
gedeelte van het boek bevat erg evocerende foto's van de opvoering.
Eric de Kuyper
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M. Nuyttens, Camille Looten (1855-1941), Universitaire Pers Leuven, 1981,
268 pp., geïll., BF. 980.
Behoudens namen als De gecroonde leerse van Michiel de Swaen en het
liederenonderzoek van J.F. Willems en E. De Coussemaeker is in doorsnee over
Frans-Vlaanderen maar weinig geweten. Thans zijn we beter af dank zij het
navorsingswerk van Leuven onder leiding van prof. Wills. Naast L. Verbeke's
Vlaanderen in Frankrijk (Leuven, 1970) beschikken we nu over Nuyttens' zorgvuldige
biografie betreffende Camille Looten. Deze priester, gesproten uit een
Vlaamssprekende kostersfamilie van Noord-Pene bij Kassel, werd aan de Facultés
Catholiques van Rijsel professor in de vergelijkende literatuurwetenschap toen hij
eenmaal te Parijs in 1889 gepromoveerd was met zijn Etude litéraire sur le poète
Néerlandais Vondel. Deze studie, datzelfde jaar nog te Rijsel verschenen, zou de
aanvang vormen van nagenoeg 200 andere grotere en kleinere publikaties die in de
loop van zijn lange leven aan zijn pen zouden ontvloeien. Looten bleek al van in zijn
jeugd neiging tot een soort éminence grise te vertonen, voorzichtig en gematigd,
steeds op de achtergrond en zich maar weinig compromitterend. Misschien is zijn
grootste verdienste in cultureel opzicht wel hierin gelegen dat door zijn toedoen dan
toch sinds 1926 Rijsel een leerstoel voor Nederlandse Taal en Letterkunde heeft
opgericht. Hij was een trouw en pausgezind ultramontaan, vanaf een bepaald moment
opkomend voor de scheiding van kerk en staat en dus republikeins gezind maar steeds
sociaalvoelend, en tenslotte academisch ijverend voor het gebruik van het Vlaams
als voertaal... in Frankrijk. Dit laatste deed hij niet alleen uit culturele maar vooral
om sociaal-religieus-pedagogische princiepen. Was de moedertaal en de taal van de
catechismus niet de beste drempel om zich tot het aanleren van het Frans te begeven?
Deze drie facetten heeft S. op gefundeerde wijze willen onderzoeken daarbij echter
vooral speurend naar het politiek impact van deze drie facetten. Zes chronologisch
op elkaar aansluitende hoofdstukken maken de geleding uit van dit onderzoekswerk:
de vormingsjaren (1855-1890), de jonge hoogleraar (1890-1900), steun van zijn
politieke vriend, de priester lid van de Assemblée, Lemire (1900-1914), de eerste
wereldoorlog (1914-1918), de grote tijd (1918-1933) en de laatste levensjaren
(1934-1941).
Twee punten hebben ons in deze studie getroffen. Het eerste betreft de bronnen
die S. voor zijn onderzoek heeft aangewend. Zelf wijst hij erop dat het persoonlijk
archief van Looten, door J.M. Gantois nog in 1953 vermeld, voor hem onvindbaar
is gebleven (p. 14).
Terecht beklaagt S. zich over dit gemis. Op de tweede plaats lijkt er weinig osmose
te zijn in die dagen tussen het katholieke Vlaanderen en de Vlamingen in Frankrijk.
Van Gezelle b.v., over wie slechts een artikel uit 1933 handelt in de
Looten-bibliografie, vernemen wij niets. S. getuigt trouwens dat hij meer aandacht
aan de politieke verwikkelingen in Frans-Vlaanderen heeft gewijd, dan aan Lootens
literaire nalatenschap. Niettemin ligt met dit werk een studie van grote waarde voor.
De jonge onderzoeker verdient hiervoor alle lof.
Silveer De Smet
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Dr. Monika Abicht, geboren 1941. Licentiaat klassieke Filologie, doctor in de
sociologie aan de University of Cincinnati, VSA. Actief in feministische en andere
bewegingen. Lerares Arbeidershogeschool Brussel.
Adres: Jules Moretuslei 94, B-2610 Wilrijk.
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. 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.
Sven-Claude Bettinger, geboren 1951 te Homburg/Saar. Licentiaat Germaanse
filologie (VUB). Sinds 1974 België- en Nederland-correspondent voor verschillende
Duitse radio-omroepen. Sedert 1979 docent aan het Hoger Instituur voor Dramatische
kunst (studio Herman Teirlinck) te Antwerpen.
Adres: Albertlaan 128, B-1060 Brussel.
Dr. Koen Boey, geboren 1934. Promoveerde aan de Sorbonne op ‘L'Aliénation’. Is
wetenschappelijk hoofdmedewerker, belast met colleges in politieke en sociale
wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Adres: Van Peltlaan 124, NL-6533 ZP Nijmegen.
Peter Hebblethwaite, geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie in
Heythrop, moderne talen in Oxford. Was van 1956 tot 1960 leraar moderne talen
aan Mount St. Mary's College, Was tot 1974 hoofredacteur van ‘The Month’.
Publiceerde een boek over Georges Bernanos en over de kerk, ‘The Runaway Church’.
Adres: 45 Marston Street, GB-Oxford OX4 1JU.
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-1075 HM Amsterdam.
Dia Severeijns, p/a Tijl Uilenspiegellaan 12, B-2050 Antwerpen.
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F.A.M. van der Reep, geboren 1954. Doctor in de economie. Studeerde theologie,
econometrie en filosofie. Is medewerker van het economisch instituut van de
Katholieke Universiteit Nijmegen.
Adres: Zwanenveld 3342, NL-6558 ZM Nijmegen.
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Geweten, spijt en zonde in West-Europa
Jan Kerkhofs
In 1978 begon de European Value Systems Study Group1 met de voorbereiding van
een onderzoek naar waarden en waardensystemen in Europa. Hierbij waren
aanvankelijk tien landen betrokken: Groot-Brittannië, Ierland, Noord-Ierland,
Frankrijk, België, Nederland, de Bondsrepubliek, Spanje, Denemarken en Italië. Met
de medewerking van een groot aantal instituten voor publieke-opinie-onderzoek,
waaronder vooral Gallup (Londen), Institut für Demoskopie (Allensbach), Faits et
Opinions (Parijs) en Data (Madrid), werd in deze landen in de zomer van 1981 een
representatief onderzoek naar opvattingen omtrent waarden in West-Europa
doorgevoerd. Nadien hebben zich in Europa Finland, Zweden, Noorwegen en
Hongarije bij het onderzoek aangesloten. Het CARA-instituut (Washington) nam de
leiding ervan waar voor de VS, Canada en Mexico. Tevens werden identieke
onderzoekingen verricht in Japan, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Andere landen staan
op het punt aan te sluiten. Voor 1984-85 worden interculturele vergelijkende studies
in het vooruitzicht gesteld.
De resultaten van het Europese tien-landen onderzoek worden in een uitvoerige
synthese van de hand van Prof. J. Stoetzel (Sorbonne) in 1983 in zes talen
gepubliceerd. Tevens worden in de meeste van deze landen nationale studies voor
publikatie voorbereid.
De basis van het onderzoek vormen 12.463 interviews, representatief als steekproef
voor de tien vermelde landen (en voor meer dan 210 miljoen Westeuropeanen). In
de vragenlijst lag het accent op vier hoofdthema's: arbeid en vrije tijd, gezin en
seksualiteit, zin-zoeken en religie, politiek. Het geheel levert een tot nog toe unieke
informatiebasis voor vele detail-

1

De Stichting European Value Systems Study Group (EVSSG) is in Amsterdam gevestigd.
Het secretariaat bevindt zich voorlopig in Brussel (Grensstraat 6, 1030 Brussel). De Stichting
is van plan periodisch het onderzoek te herhalen om waardenverschuivingen op lange termijn
te bestuderen. (Nvdr. De auteur van dit artikel is voorzitter van het Steering Committee van
de Stichting).
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studies. Dit artikel over geweten, spijt en zonde is bedoeld als een bijdrage aan de
reflectie over het thema van de Romeinse bisschoppensynode in 1983: ‘verzoening
en boete in de zending van de Kerk’. Het wil overwegend informatief zijn. Uiteraard
moet het gesitueerd worden tegen de achtergrond van de binnenkort verschijnende
synthese.

Goed en kwaad
De doorsnee-Europeaan is en blijft ethisch ingesteld. Tegen elk naïef Rousseauïsme
in erkennen 78% van de Europeanen dat er in ieder mens goed en kwaad steekt
(België: 67%; Nederland: 64%), terwijl 17% meent dat iedereen fundamenteel goed
is (België: 22%; Nederland: 28%). De Ieren uit de Republiek zijn daaromtrent het
meest ‘optimistisch’: 34% van hen beschouwen de mens als fundamenteel goed; het
andere extreem vormen de Fransen met slechts 5% ‘optimisten’.
Het beeld kan verder genuanceerd worden. Extreem rechts is iets meer
‘optimistisch’ over de mens dan extreem links, maar het valt wel op dat zij die een
actieve belangstelling voor politiek hebben veel meer geloven dat de mens
fundamenteel goed is (25%) dan wie er geen belangstelling voor heeft (14%)2. Tussen
mannen en vrouwen, tussen rooms-katholieken en protestanten is er weinig verschil.
Ook is er zo goed als geen verschil tussen god-gelovigen en overtuigde atheïsten,
noch tussen wie getuigen van een hoge graad van permissiviteit (zie verder) en wie
hier laag scoren. In al deze gevallen nemen 79% de meerderheidsstelling in. Wel
speelt de godsdienstpraktijk een rol: zij die wekelijks of minstens maandelijks hun
kerk bezoeken scoren hoger inzake ‘optimisme’ (nl. respectievelijk 20% en 22%)
dan zij die jaarlijks of minder ter kerke gaan (16%) of nooit (14%). Noteren we
terloops dat 25% van de Europeanen zeggen minstens eenmaal per week aan een
religieuze dienst deel te nemen en daarenboven 12% minstens eenmaal per maand,
afgezien van huwelijken, begrafenis-

2

De geïnterviewden werd gevraagd zich zelf te situeren op een 10-puntenschaal: ‘In politieke
zaken wordt dikwijls van “links” en “rechts” gesproken. Waar op deze schaal zou U Uw
eigen politieke ideeën plaatsen?’. Nu lijken ‘links’ en ‘rechts’ zeer eenvoudige begrippen.
In feite zijn ze zeer complex en moeten antwoorden op andere vragen de feitelijke betekenis
ervan opvullen. De overgrote meerderheid van de Europeanen bevindt zich in het centrum,
volgens een Gausscurve (zij zijn dus centrum links en centrum rechts). Heel in het algemeen
kan men stellen dat de godgelovigen en de regelmatig praktizerenden toenemen van links
naar rechts. Ook situeert men zich rechtser naarmate men ouder wordt. Naarmate men minder
tevreden is, situeert men zich linkser. Links is voor meer inspraak, rechts voor meer orde.
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sen en doopsels. Ook de ‘geluksschaal’ en de inkomensschaal reveleren verschillen:
naarmate men zelf gelukkiger is of een hoger inkomen heeft, acht men de anderen
meer ‘fundamenteel goed’. Voor de toenemende leeftijd geldt echter het tegendeel.
Jongeren beoordelen de mens ‘optimistischer’. Dit is ook het geval voor wie langer
van onderwijs genoten heeft, bijzonder wie tot 21 jaar of langer gestudeerd heeft.
Bij de beroepscategorieën zijn de ongeschoolde arbeiders en de gepensioneerden het
minst ‘optimistisch’.
Deze Europeanen zijn ethisch niet dogmatiserend, maar hebben zin voor het
relatieve in het bestaan. Er werd hun een vraag gesteld betreffende twee beweringen
over goed en kwaad:
‘Welke van die twee benadert het meest uw eigen opvattingen?
A. Er zijn volkomen duidelijke richtlijnen over wat goed is en wat kwaad. Die
gelden altijd voor iedereen onder welke omstandigheden dan ook.
B. Onvoorwaardelijke, duidelijke richtlijnen over wat goed is en wat kwaad kunnen
er nooit zijn. Wat goed is en wat kwaad hangt helemaal af van de omstandigheden
van het moment.
C. Met geen van beide eens'.
De meerderheid ging akkoord met stelling B, nl. 60% (in Denemarken zelfs 75%),
26% met A (in Ierland 42%) en slechts 7% - vermoedelijk de meest genuanceerden
- met geen van beide. De Belgen leveren het hoogste procent ‘perplexe geesten’:
17% weet niet wat te antwoorden.
Slechts 20% van wie zich links situeren, vindt dat er absoluut duidelijke richtlijnen
voor goed en kwaad bestaan (laten we deze stelling gemakshalve ‘dogmatiserend’
noemen): bij ‘rechts’ is dat 30 tot 37%. De wekelijks praktizerenden zijn het meest
‘dogmatiserend’ (37% bij de katholieken en 48% bij de protestanten), de overtuigde
atheïsten het minst (16%). Tussen mannen en vrouwen is er nauwelijks verschil, wel
tussen de leeftijdsgroepen: hoe ouder, des te ‘dogmatiserender’, maar ook hoe
onzekerder mensen worden (progressief stijgt het procent van hen die ‘niet weten’).
Gehuwden zijn meer ‘dogmatiserend’ (27%) dan niet gehuwden (19%), die meestal
jonger zijn, en vooral dan wie ongehuwd samenleven en jonger zijn dan 35 (8%).
Weer zijn er vaste verbanden met inkomen (en bezit van eigen woning): de eigenaars
met het laagste inkomen zijn veel meer ‘dogmatiserend’ dan de niet-eigenaars met
het hoogste inkomen3. Uiteraard

3

De verhouding tussen inkomen en bezit van eigen woning in Europa is complex, hier spelen
vele variabelen mee, o.m. onderwijsniveau en leeftijd. De hoogste inkomenscategorieën
vallen niet samen met de hoogste kerkelijkheid. Zij die tot de laagste inkomenscategorieën
behoren, vooral wanneer zij eigenaar zijn van hun eigen woning, zijn het meest kerkelijk.
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zijn zij die het langst gestudeerd hebben het minst ‘dogmatiserend’, de landbouwers
daarentegen en vooral de gepensioneerden het meest.

Spijt
Al liggen ‘spijt’ en ‘schuldgevoel’ dicht bij elkaar, spijt is meer een psychologische
categorie, schuld meer een ethische. Schuldgevoel is niet hetzelfde als zondebesef
en zondebesef niet hetzelfde als zondig zijn.
De meeste Europeanen erkennen dat zij dikwijls (10%) of somtijds (49%) ‘spijt
gehad hebben omdat zij voelden iets verkeerds te hebben gedaan’:

dikwijls

Europa
10

België
4

Nl.-t.
4

Fr.-t.
3

Nederland
4

soms

49

39

42

35

44

zelden

26

31

33

28

38

nooit

14

19

14

26

10

weet niet

2

7

7

7

5

Bij de Italianen en bij de Denen ligt dit gevoelen van spijt het hoogst, bij de Fransen
en de Belgen het laagst. Het valt op dat 40% van de Europeanen (50% van de Belgen)
zeggen zelden of nooit spijt te hebben. Er is nauwelijks verschil inzake spijtgevoelens
tussen de gemiddelde Europeaan, de katholieken, de protestanten en de meest
‘permissieven’. Al scoren de overtuigde atheïsten wat lager, toch zegt 50% onder
hen dikwijls of soms spijt te hebben.
Spijtgevoelens zijn echter sterk psychologisch bepaald. De volgende tabel illustreert
dit sprekend (het cijfer geeft een gecombineerde score aan waarbij 400 = hoogste
spijtgevoel en 100 = geen spijtgevoel).
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eenzaamheidsgevoel
vaak
soms
zelden

nooit

geluksgevoel
zeer
nogal
gelukkig

niet erg of
niet

Europa

272

265

254

244

239

256

274

België

245

245

234

217

220

233

240

score van
spijtgevoel

Het spijtgevoel bij vrouwen stijgt van niet-buitenshuis werkende vrouwen tot
voltijds buitenshuis werkende vrouwen, maar bij mannen en vrouwen in het algemeen
is er geen verschil. Het daalt met toenemende leeftijd, van score 266 voor de
leeftijdsgroep 18-24 jaar tot 228 voor die van 75 jaar en meer (het geloof in de zonde
stijgt daarentegen met het ouder worden). Bij gescheidenen is het groter dan bij
ongehuwden; gehuwden bevinden zich tussen beiden in. Het neemt toe met het
stijgend inkomen, maar is kleiner bij wie een eigen woning bezitten dan bij wie dat
niet het geval is.

Meer pessimisme dan vroeger?
Wat denken deze Europeanen over de ethische kwaliteit van hun medemensen?
Vinden zij dat de wereld slechter wordt? Ongetwijfeld denken velen nogal negatief
over de anderen. Zo vindt 60% (België 64%, Nederlandstaligen 66%, Franstaligen
60%; Nederland 63%) dat de mensen tegenwoordig minder bereid zijn elkaar te
helpen dan 10 jaar geleden.
Tegenover 30% dat meent dat men de meeste mensen kan vertrouwen, staat 62%
dat zegt dat men nooit voorzichtig genoeg kan zijn. In vergelijking met de protestanten
(55%) zijn de katholieken terughoudender (67%). Het meeste vertrouwen hebben
zij die het langst gestudeerd hebben (42%), maar zelfs bij hen is het wantrouwen
(48%) groter dan het vertrouwen. Tussen jongeren en ouderen is er weinig verschil,
evenmin als tussen links en rechts. De Franstalige Belgen hebben meer wantrouwen
(70%) dan de Nederlandstalige (57%), de Belgen meer (63%) dan de Nederlanders
(49%).
Ook tussen de generaties merken wij een complex relatie-probleem. De
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gemiddelde Europeaan meent dat jonge mensen de ouderen nauwelijks iets meer
vertrouwen dan wantrouwen en dat de ouderen de jongeren meer wantrouwen dan
vertrouwen. België - vooral de Nederlandstaligen - en de andere kleine landen, zoals
Ierland, Nederland en Denemarken, steken hier gunstig af tegenover de grotere
landen. Voor heel Europa valt het echter op dat hoe jonger men is, hoe meer
vertrouwen men zegt te hebben in de ouderen en hoe ouder men is hoe meer
vertrouwen men zegt te hebben in de jongeren. Rekening houdend met de voorgaande
vaststelling speelt duidelijk een verkeerde beeldvorming in de publieke opinie mee
- door de media beïnvloed? - bij het wederzijds beoordelen van elkaars houdingen.
In elk geval menen de jongeren veel meer dat de ouderen in hen geen vertrouwen
hebben dan omgekeerd.
Eenzelfde ‘slechte’ beoordeling van de anderen ontdekken wij bij de analyse van
de antwoorden betreffende de tien geboden. Men vroeg aan elke geïnterviewde wat
deze zelf meende over de geldigheid heden ten dage van elk der tien geboden voor
hem/haar zelf en wat hij of zij dacht dat de anderen ervan meenden. Statistisch
moesten beide series samenvallen: in beide gevallen ging het om hetzelfde
representatieve staal van de bevolking. Toch valt het beeld dat men van de anderen
heeft veel negatiever uit dan wat men over zichzelf denkt.
Op de vraag of de tien geboden vandaag nog van toepassing zijn op de
geïnterviewde zelf waren vier antwoord-mogelijkheden voorzien: geldt volledig,
geldt tot op zekere hoogte, is niet meer geldig, weet niet. Dezelfde
keuze-mogelijkheden golden voor de parallelle vraag hoe, volgens de geïnterviewde,
de meeste mensen er tegenwoordig over denken. Voor elk gebod werd een score
samengesteld, waarbij 100 = helemaal niet geldig en 300 = helemaal geldig (dus
beneden 200 is de meerderheid negatief). De vergelijking van de scores van België
met Europa en van die betreffende de eigen opvatting over zichzelf met de opvatting
die men heeft over de opvattingen van de anderen, wordt weergegeven in grafiek 14.
Op één gebod na - ‘gedenk de sabbath en houd hem heilig’, dus praktisch de
wekelijkse eredienstverplichting - vinden de meeste Europeanen en de Belgen dat
de tien geboden, d.w.z. de fundamentele joods-christelijke levensleer, voor hen
persoonlijk nog steeds gelden. Overal echter is er een groot verschil inzake graad
van geldigheid van de verschillende geboden. Het 5e gebod (‘gij zult niet doden’)
komt ver vooraan. Dan komen de

4

De posities van de scores op de grafiek zijn met lijnen verbonden enkel en alleen om de
visuele vergelijking te vergemakkelijken. De curven mogen niet opgevat worden alsof zij
trends in opvattingen weergeven.
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Grafiek 1: opvatting over de geldigheid van de ‘tien geboden’ (totaal 10 landen en België).

geboden inzake het niet stelen, de eerbied voor de ouders, het niet kwaad spreken
van anderen en het ‘niet begeren van andermans goed’. Met enige afstand volgen
het 6e en 9e gebod over overspel (in doen en denken). En het laatst komt de trits die
op het eren van God, het niet misbruiken van zijn Naam en op de wekelijkse eredienst
slaat. Overal, behalve voor het 8e gebod (geen kwaad spreken) komen de
Nederlandstalige Belgen vóór de Franstalige. Voor het 4e, 5e, 7e en 8e gebod scoren
de Belgen iets lager dan de Europeanen, maar voor het 4e en 7e scoren de
Nederlandstalige Belgen hoger.
De gemiddelde Europeaan (en Belg) oordeelt overal gunstiger over zichzelf dan
over de anderen. Zijdelings wijst dit erop dat de ‘publieke opinie’ negatief werkt
(men heeft de indruk dat zij de eigen opties niet ondersteunt). Het verschil tussen de
eigen opvatting en de opvatting over de opvatting van de anderen is veruit het grootst
inzake het 9e en het 6e gebod (de invloed van de erotiserende media zal hieraan wel
niet vreemd zijn), vervolgens inzake het 7e en 10e gebod (men kwoteert de
eerlijkheidsgraad van de anderen erg laag). In beide gevallen is de afwijking bij de
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Belgen in het algemeen heel wat meer geprononceerd dan die van de Europeanen,
terwijl Nederlandstaligen en Franstaligen parallel lopen.
Deze algemene indruk van ethisch pessimisme mag echter niet overtrokken worden.
Gevraagd naar de hoedanigheden die men in de opvoeding zijn kinderen het meest
wil bijbrengen, stellen de meesten ‘eerlijkheid’ veruit op de eerste plaats, gevolgd
door verdraagzaamheid en eerbied voor anderen, goede manieren en zin voor
verantwoordelijkheid (in België komt ‘beleefdheid en netheid’ op de tweede plaats).
Gevraagd naar klemtonen in veranderingen die zij in de toekomst willen zien
gebeuren, verkiezen de meesten veruit: meer aandacht voor het gezinsleven en minder
accent op geld en materiële goederen. Maar ook deze perspectieven moeten getemperd
worden door het volgende overzicht van Europa's opvattingen over permissiviteit en
de graadverschillen hierin.

Permissiviteit
Aan de geïnterviewden werden 22 vormen van gedragingen voorgehouden. Voor
elk ervan moesten zij zich situeren op een schaal van 10, gaande van ‘nooit
gerechtvaardigd’ tot ‘altijd gerechtvaardigd’. Het treft dat geen enkele van deze
gedragingen voor het geheel van de 10 landen meer goeddan afgekeurd werd (nl.
meer scoort dan 550)5.
De verschillen in evaluatie van de gedragingen zijn treffend. Wat West-Europa
betreft, toont grafiek 2 drie series van gedragingen. Vooreerst die gedragingen die
het meest geëxcuseerd worden: doden uit wettige zelfverdediging, echtscheiding en,
op enige afstand, abortus6 en euthanasie. Vervolgens een serie gedragingen die
overwegend verband houden met de sek-

5

6

Hier moet men voorzichtig zijn. Op een tiendelige schaal ligt het midden op 5,5. Velen echter
nemen 5 voor de centrale positie waardoor dan voor sommige vormen van gedragingen in
feite de meerderheid permissief wordt (als b.v. doden uit zelfverdediging en echtscheiding).
De EVSSG-enquête ging in detail in op het abortusvraagstuk. Het moet hier volstaan met
erop te wijzen dat 88% van de Europeanen ervoor zijn, wanneer de gezondheid van de moeder
door de zwangerschap bedreigd is (75% bij wekelijks praktizerende katholieken), 77% als
het waarschijnlijk is dat het kind met een lichamelijke handicap geboren wordt (55%), 26%
als de vrouw niet getrouwd is (9%) en 32% als een getrouwd stel geen kinderen wil hebben
(10%). Deze gegevens tonen duidelijk dat de bevolking niet alle vormen van abortus
gelijkstelt. Tegen de drukking van media en bepaalde politieke groeperingen in wordt een
moreel onderscheid gemaakt (zo gaat in Italië b.v. de wetgeving verder dan wat de bevolking
verlangt, o.m. omdat de vraag bij het referendum dubbelzinnig gesteld was). De meerderheid
in Europa gaat niet akkoord met ‘vrije abortus’.
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Grafiek 2: graad van excuseerbaarheid van 22 gedragingen.
GRAFIEK 2
1. joyriding; 2. moord op politieke gronden; 3. druggebruik; 4. het bedreigen van werknemers die
weigeren mee te doen aan een staking; 5. iets kopen als je weet dat het gestolen is; 6. steekpenningen
aannemen bij je werk; 7. sociale uitkeringen aanvragen waar je geen recht op hebt; 8. vechten met
de politie; 9. nalaten aan te geven dat je per ongeluk een geparkeerd staande wagen hebt beschadigd;
10. proberen gratis mee te rijden met het openbaar vervoer; 11. belastingen ontduiken als de kans
zich voordoet; 12. zelfmoord; 13. seksuele omgang beneden de 18 jaar; 14. geld dat je gevonden hebt
voor jezelf houden; 15. liegen in je eigen belang; 16. een verhouding met een andere dan de
huwelijkspartner; 17. prostitutie; 18. homoseksualiteit; 19. euthanasie (het leven van een ongeneeslijk
zieke beëindigen); 20. abortus; 21. echtscheiding; 22. doden uit zelfverdediging.
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sualiteit (als overspel, prostitutie, homoseksualiteit, enz.). Tenslotte een serie die
hoofdzakelijk slaat op een of andere vorm van diefstal - hier is men duidelijk het
strengst en, hoe verrassend misschien ook, bijzonder inzake ‘joyriding’ (wellicht
omdat men hiervoor niet vlug een geldig excuus kan vinden?). Wanneer men meer
in detail de verschillen tussen groepen onderzoekt, zal het niemand verwonderen dat
vooral inzake seksualiteit (maar ook inzake rechtvaardigheid en zelfmoord) de afstand
het grootst is tussen de ‘progressieven’ en de meer ‘behoudsgezinden’.
Wanneer wij België met Europa vergelijken, zien wij dat voor 12 van de 22
gedragingen de Belgen strenger zijn dan de gemiddelde Europeaan (vooral inzake
euthanasie, abortus en bijzonder inzake echtscheiding). Voor drie gedragingen vallen
zij samen met Europa (‘joyriding’, ‘iets kopen als je wist dat het gestolen was’ en
‘vechten met de politie’) en voor zeven gedragingen zijn zij lakser. Vijf van deze
laatste slaan op de rechtvaardigheid (bijzonder inzake belastingontduiking, waar
Belgen en Ieren onder de Europeanen het meest ‘tolerant’ zijn), alsook op ‘liegen in
je eigen belang’ en op ‘seksuele omgang beneden 18 jaar’.
Het verschil tussen Nederlandstaligen en Franstaligen is opvallend. Overal klinken
de verklaringen van de eersten permissiever dan die van de tweeden, behalve inzake
‘het aanvragen van sociale uitkeringen waarop men geen recht heeft’ en inzake
echtscheiding. Inzake overspel scoren beide taalgroepen gelijk. De grootste verschillen
komen, in orde van belangrijkheid, voor de volgende gedragingen: ‘liegen in je eigen
belang’, ‘moord op politieke gronden’, ‘steekpenningen aannemen bij je werk’, ‘geld
dat je gevonden hebt zelf houden’ en euthanasie. De geringste verschillen vindt men
inzake abortus, doden uit zelfverdediging, ‘iets kopen als je wist dat het gestolen
was’ en homoseksualiteit.

Zonde
Spijtgevoelens vallen niet noodzakelijk samen met zondebewustzijn. Zondebewustzijn
veronderstelt in beginsel geloof in God. Het heeft ook te maken met geloof in de
duivel en in de hel. De volgende tabel geeft hierover een heel algemeen overzicht:
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God: ja

Europa
75

VSA
95

Nederland België
65
77

Nl.-t.
77

Fr.-t.
77

neen

16

2

25

12

10

15

weet niet

9

3

10

12

14

9

zonde: ja

57

88

49

44

48

40

neen

33

9

39

37

30

45

weet niet

10

3

12

19

22

15

duivel: ja

25

66

20

20

21

18

neen

63

28

66

59

55

64

weet niet

12

7

14

21

24

18

hel: ja

23

67

15

18

20

15

neen

64

26

71

60

55

67

weet niet

13

7

14

23

26

18

Al bekennen 57% van de Europeanen (tegenover 88% in de VSA) dat zij geloven
in de zonde, dat geloof is zeer ongelijk gespreid: het ligt het hoogst bij de Ieren (85%)
en nog hoger in Noord-Ierland (91%), het laagst bij de Denen (29%). De Belgen en
vooral de Nederlandstaligen geven duidelijk een beeld van onzekerheid: velen
antwoorden dat zij ‘het niet weten’. Het zondebesef volgt een continuë opwaartse
curve van links naar rechts (extreem links 33%, extreem rechts 74%), hier overigens
ook parallel lopend met geloof in duivel en hel. Katholieken geloven wat meer in de
zonde dan de protestanten, 64% tegenover 59%, maar de non-conformistische kerken
het meest (79%). Zelfs 15% van de atheïsten geloven in de zonde, 4% in de duivel.
In de duivel geloven niet meer dan 30% katholieken en 20% protestanten.
Het absoluut hoogst in het zondebesef scoren zij die wekelijks naar de eredienst
gaan (85%), d.w.z. 86% bij de katholieken, 85% bij de protestanten en 94% bij de
non-conformisten. Vrouwen geloven meer in de zonde (63%) dan mannen (51%),
maar de voltijds buitenshuis werkende vrouwen staan (met 55%) tussen beiden in.
Met de leeftijd stijgt het geloof in de zonde: van 18 tot 24 jaar 46% tegenover 68%
voor 65-74 jaar. Het daalt echter met toenemend inkomen en met toenemend aantal
jaren
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studie. Zij die ongehuwd samenleven en geen 35 jaar oud zijn geloven, na wie in
God geloven en na de overtuigde atheïsten, het minst in de zonde, nl. 31%.
Om de complexiteit van de problematiek rond spijt en zonde nog even aan te vullen
moet hier terloops iets gezegd worden over de invloed van de ouders op de moraliteit
en het zondebesef van de kinderen. Een vraag uit de enquête luidde als volgt:
‘Sommige ouders zijn streng en vertellen hun kinderen duidelijk wat zij wel en niet
behoren te doen en wat goed en verkeerd is, terwijl andere ouders vinden dat ze dat
zo niet kunnen of behoren te doen, die zijn dus minder streng. Hoe streng waren uw
ouders?’. De volgende antwoord-mogelijkheden waren voorzien: zeer streng, streng,
niet zo streng, helemaal niet streng, geen antwoord. In het algemeen vinden de
‘kinderen’ (van 18 tot meer dan 75 jaar) dat hun ouders eerder streng waren, nl. zeer
streng: Europa 25%, België 23% (Nederlandstaligen 18%, Franstaligen 30%); streng:
Europa 40%, België 43% (Nederlandstaligen 42%, Franstaligen 44%), met als
extremen enerzijds Denemarken en Nederland, waar men meerderheden vindt voor
de opvatting dat men niet al te strenge ouders had en anderzijds Groot-Brittannië en
Noord-Ierland, waar de grote meerderheid vindt dat de ouders echt streng waren7.
Zijn er mogelijke aanduidingen dat opvattingen over zonde en kwaad hiermee iets
te maken hebben? De enquête leert dat hoe strenger de ouders zijn, hoe minder
‘permissief’ de opvattingen van de kinderen zijn. Bij de non-conformistische kerken
is men strenger, zoals bij de godgelovigen en wie zich religieus noemen in het
algemeen, alsook bij de regelmatig praktizerenden. Bij de linksen waren de ouders
minder streng dan bij de rechtsen. Bij de lagere inkomensgroepen vindt men strengere
ouders dan bij de hogere. Tussen katholieken en protestanten is er zo goed als geen
verschil. Tevens daalt de ervaren strengheid naarmate men langer onderwijs genoot.
De leeftijd van de geïnterviewden speelt waarschijnlijk de belangrijkste rol: hoe
ouder, hoe strenger de ouders geacht worden. Anderzijds - en dit is niet onbelangrijk
- de graad van strengheid heeft weinig of niets te maken met het geluksgevoel of de
algemene graad van tevredenheid met het leven.

7

Op de vraag of men het als kind goed kon stellen met vader en moeder scoren Noord-Ierland,
Italië en België het hoogst wat de vader betreft, België en Noord-Ierland het hoogst wat de
moeder betreft en inzake goede verstandhouding tussen vader en moeder scoort België het
hoogst. Overal scoren hier de Nederlandstalige Belgen hoger dan de Franstalige.
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In deze bijdrage werd bewust niet ingegaan op de mogelijke pastorale implicaties
van de geschetste verschijnselen en tendensen. Vooreerst weerspiegelen deze de
opvattingen van de gemiddelde Europeanen uit de tien onderzochte landen. Tussen
opvattingen en feitelijke gedragingen ligt nog een ruime afstand (en deze is dikwijls
sterk cultureel bepaald, dus verschillend van land tot land). Vervolgens is wat meest
voorkomt zeker niet de enige of zelfs belangrijkste maatstaf voor het juiste handelen.
Het ‘normale’ is niet automatisch het ethisch ‘normerende’. Dit belet echter niet dat
ethici, opvoeders en pastors uit de feiten inspiratie kunnen halen voor hun specifieke
functie. In een latere bijdrage hopen wij daarop terug te komen, o.m. in functie van
wat boete en verzoening nu voor christenen kunnen impliceren in een wereld waar
o.m. de vrees voor een nucleair conflict en de angst voor de toenemende criminaliteit
velen tekent8.

8

In de enquête werd gevraagd naar het vertrouwen (groot, gering, geen) dat Europeanen
hebben in 10 instellingen (als b.v. parlement, administratie, kerk, pers, vakbonden, enz.). De
hoogste vertrouwenscores werden bereikt door politie en leger...
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Reagan en de Amerikaanse bisschoppen
Peter J. Henriot
Het eerste jaar van de Reagan-administratie heeft in de Verenigde Staten voor vele
verrassingen gezorgd. Voor waarnemers van het Amerikaanse katholieke
kerkgebeuren was een van de meest betekenisvolle daarvan de reactie van de
bisschoppen op het beleid van de nieuwe president. Door vele bisschoppen
verwelkomd bij het begin van zijn ambtstermijn, wordt Reagan nu door steeds meer
onder hen fel bekritiseerd.
Reagans verkiezing in november 1980 betekende op nationaal vlak een zwenking
naar een meer conservatief beleid. Vele liberale senatoren en afgevaardigden
verdwenen uit het Congres en het zag ernaar uit dat de gematigd progressieve
opvattingen van de Carter-administratie door het Amerikaanse kiezerspubliek werden
afgewezen. Toen Reagan in januari 1981 zijn ambt opnam, kon men gerust stellen
dat hij de politicus was die de voorkeur wegdroeg van een groot aantal - mogelijk
de meerderheid - van de bisschoppen. Zo niet openlijk, dan toch privé, lieten zij hun
tevredenheid blijken over het feit dat er iemand in het Witte Huis kwam die twee
dingen had beloofd die hoog op het verlanglijstje van de hiërarchie stonden: federale
hulp aan de vrije scholen en een amendement op de grondwet om abortus te verbieden.
Beide kwesties gaven in de afgelopen jaren aanleiding tot verhitte debatten. In beide
kwesties namen leiders van de roomskatholieke kerk forse standpunten in en steunden
zij politici die hun visie deelden.
1. De Verenigde Staten kennen een tweevoudig schoolsysteem: staatsscholen
gefinancierd met belastingen en privé-scholen gefinancierd met schoolgeld en giften.
De meeste privé-scholen van het basis- en secundair niveau hebben bindingen met
een of andere kerk en de meeste ervan zijn parochiescholen, onderhouden door
plaatselijke diocesen en parochies. Een zeer strikte interpretatie van het Eerste
Amendement van de Federale Grondwet (dat scheiding van kerk en staat garandeert)
bracht mee dat vrije scholen praktisch geen staatsgelden kregen. Voorstellen om
direct steun te verlenen aan de leerlingen van deze scholen of indirect steun aan de
instellingen zelf, stootten steeds op heftig verzet van de voorstanders
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van de staatsschool. Reagan nu had tijdens zijn verkiezingscampagne laten verstaan
dat hij zich zou inzetten voor een of andere vorm van hulp aan privé-scholen.
2. Sinds de legalisering van abortus in 1973 door het Hooggerechtshof (waarbij
de meeste wetten die abortus verbieden ongrondwettelijk werden verklaard), was
het regeringsstandpunt dienaangaande het meest controversiële onderwerp in het
politieke debat. Er werd politieke actie gevoerd om het besluit van het Hof ongedaan
te maken en paal en perk te stellen aan het groeiende aantal abortussen dat jaarlijks
in het land wordt uitgevoerd. De voornaamste weg die daarbij gevolgd werd, was de
poging om de grondwet te amenderen, hetzij door abortus expliciet te verbieden,
hetzij iedere staat vrij te laten de kwestie zelf te regelen. Reagan had laten horen dat
hij persoonlijk tegen abortus is en tijdens zijn campagne had hij zich ertoe verbonden
zich in te zetten voor een grondwettelijk amendement.
Sinds zijn ambtsaanvaarding heeft Reagan echter geen enkel concreet voorstel
gedaan voor hulp aan de vrije scholen of voor het terugdringen van abortus. Al zijn
energie besteedde hij bijna uitsluitend aan zijn economisch programma. Maar zelfs
indien hij alsnog aan de verlangens van de bisschoppen tegemoet zou komen, valt
het te betwijfelen of hij ze over de hele lijn nog achter zich zou krijgen. De kritiek
van individuele bisschoppen, van de nationale Bisschoppenconferentie en van de
diensten van die Conferentie op de grondoptie van Reagans beleid op het vlak van
de sociale voorzieningen, defensie en buitenlandse politiek is zo fundamenteel en
soms zo scherp, dat het onwaarschijnlijk is dat ze hun houding zouden wijzigen. Het
loont de moeite, op die kritiek even nader in te gaan.

Sociaal beleid
De economische crisis die in de VS heerst zoals overal elders - hoge inflatie, grote
werkloosheid en hoge rentevoeten - werd door Reagan aangepakt langs twee kanten:
met zijn ‘supply-side’ economisch beleid wil hij de economie stimuleren door
belastingverlagingen die vooral de rijken ten goede komen; door aanzienlijke
besnoeiingen in de federale begroting elimineert hij sociale voorzieningen voor de
armen en de bijna-armen en vraagt hij van de staats- en lokale regeringen en van de
privé-vrijwilligerssector dat zij daarvoor inspringen.
Leiders van de katholieke hiërarchie hebben onmiddellijk gewezen op het onbillijke
karakter van dit beleid. Herhaaldelijk herinneren zij daarbij aan
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wat paus Johannes Paulus II vorig jaar in Tokio zei: ‘De huidige economische
moeilijkheden... mogen geen excuus worden om toe te geven aan de verleiding de
armen te laten betalen voor de oplossing van de problemen van de rijken’. Of zoals
aartsbisschop Joseph Bernardin van Cincinnati, voormalig voorzitter van de nationale
Bisschoppenconferentie, in december 1981 zei: ‘We moeten alles doen wat in ons
vermogen ligt om te vermijden dat dit nieuwe sociaal en fiscaal beleid op een
onrechtvaardige wijze vooral diegenen treft die het minst in staat zijn zichzelf te
helpen’. Het sociaal departement van de Bisschoppenconferentie stelde in zijn officiële
‘Labor Day’-verklaring van september ll. uitdrukkelijk dat het Reagan-beleid de
armen discrimineert: de combinatie van belastingverlagingen en besnoeiingen op de
begroting ‘vormt een van de grootste herverdelingen van welvaart en inkomen in de
geschiedenis van Amerika. Deze verschuiving in beschikbare middelen, van gezinnen
met een laag en matig inkomen naar de rijken, is bijna zonder voorgaande wat zijn
omvang en de intensiteit van zijn impact betreft’; de besnoeiingen in het budget
wegen het zwaarst op de armen en raken miljoenen gezinnen die voor basisbehoeften
zoals voedsel, voedselbonnen, sociale zekerheid, huisvesting, gezondheidszorg,
rechtshulp en beroepsopleiding op bijstand zijn aangewezen; de helft van de
belastingverlagingen gaat daarentegen volledig naar bedrijven en naar de rijkste 6%
van de bevolking (met een inkomen hoger dan 50.000 $/j.). Hier is een regering aan
het werk, zegt deze verklaring, ‘die de rijken beschermt en grotere ongelijkheid
schept - een regering van de rijken, door de rijken, voor de rijken’.
Privé-vrijwilligers en liefdadigheidsorganisaties zijn gewoon niet bij machte de
beperking van de hulpprogramma's voor de armen op te vangen. Aartsbisschop
Edmund Szoka van Detroit, in wiens bisdom de werkloosheid oploopt tot 15 en 20%,
zei laatst aan een Congrescommissie dat de kerk in zijn bisdom haar best doet om
gezinnen die nu federale hulp moeten derven, te hulp te komen. Maar hij
waarschuwde: ‘Dit is een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Het gaat niet op dat
de regering gewoon zou zeggen: laat de privé-sector maar voor de armen zorgen’.
En zich direct tegen Reagans filosofie kerend, voegde hij eraan toe dat de kerk zou
doen wat ze kon maar ook zou wijzen op de taak van de Federale Regering: ‘zij
draagt hier de uiteindelijke verantwoordelijkheid’. In een publiek getuigenis namens
de bisschoppen voor een Congrescommissie in februari 1982, legde bisschop Joseph
Sullivan van Brooklyn er de nadruk op dat de kerken met hun liefdadigheidswerk
‘niet de wrede onrechtvaardigheden kunnen toedekken opgelegd door een
onverschillige regering’. Hij had het over het ‘radicaal economisch experiment
waarmee deze rege-
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ring van wal is gestoken’ en waarschuwde: ‘Een dergelijk beleid dreigt onze natie
grondig te verdelen, onze hele samenleving te verscheuren, ons ongevoelig te maken
voor menselijke noden’.
Niet alleen de bisschoppen protesteerden tegen Reagans sociaal begrotingsbeleid.
Een van de scherpste kritieken kwam van veertien christelijke en joodse leiders,
onder wie aartsbisschop William Borders van Baltimore. Onverbloemd stelden zij
in een brief aan de president in december 1981: ‘Wij betreuren uw
begrotingsprogramma: op deze manier verzaakt onze regering haar opdracht, de
economische en sociale rechten van heel het volk te beschermen’.

Defensiepolitiek
De Reagan-administratie heeft omvangrijke besnoeiingen doorgevoerd op alle
begrotingsposten. Behalve één: defensie. Hier zijn de uitgaven duizelingwekkend
toegenomen. Nieuwe en uiterst dure wapens moeten worden ontwikkeld MX-raketten, neutronenbommen, B-1-bommenwerpers enz. De eerstvolgende vijf
jaar moeten daaraan 1 1/2 triljoen dollar (1.500 biljoen) worden besteed. (Hoe enorm
dit bedrag is kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Laten we zeggen: als ik bij
Christus' geboorte, 2.000 jaar geleden, begonnen was elke dag een miljoen dollar uit
te delen, elke dag van het jaar, dan zou ik vandaag nog maar 1/2 triljoen dollar hebben
gespendeerd!) Deze defensie-uitgaven hebben een rechtstreekse weerslag op de
armen. De huidige voorzitter van de nationale Bisschoppenconferentie, aartsbisschop
John Roach van Minneapolis, zei in zijn toespraak op de novemberbijeenkomst van
de conferentie: ‘In het verleden veronderstelden wij in de VS dat we voor defensie
zoveel konden uitgeven als we wilden en toch een sociaal voelende maatschappij
blijven. Dat wordt vandaag door de feiten tegengesproken. Wat wij aan wapens
uitgeven vermindert rechtstreeks wat beschikbaar is voor de levenskwaliteit van de
minsten onder ons’. De religieuze leiders in Baltimore verklaarden zonder omwegen:
‘Wij veroordelen een defensiepolitiek die de ellende in het eigen land vergroot’.
De weerslag van het defensiebeleid op de armen is echter niet het enige punt dat
de bisschoppen bekommert. Een van de meest verrassende fenomenen in de VS is
de ‘radicalisering’ van verschillende bisschoppen ten aanzien van een mogelijke
kernoorlog en de dreiging met kernwapens. Toen Reagan in augustus besloot de
neutronenbom toch aan te maken, wierp aartsbisschop Roach, in naam van de
Bisschoppenconferentie, onmiddellijk de vraag op of dit moreel te verantwoorden
was. Toen sommi-
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gen (o.m. Staatssecretaris Weinberger) begonnen te praten over de mogelijkheid van
een ‘beperkte’ en ‘te winnen’ nucleaire oorlog, noemde bisschop Roger Mahoney
van Stockton, Californië, dat ‘onvoorzichtig’ en ‘dwaas’. Radicaler nog zijn de
standpunten van de bisschoppen Leroy Matthies van Amarillo, Texas, en Raymond
Hunthausen van Seattle. Daarover is in het oktobernummer van dit tijdschrift een
uitvoerig artikel verschenen en hoef ik dus niet meer uit te weiden.

Buitenlands beleid
Een maand voor president Reagan geïnstalleerd werd, werden in El Salvador vier
vrouwelijke Amerikaanse missionarissen brutaal vermoord door regeringstroepen.
De verontwaardiging in religieuze kringen in de VS was groot, en herhaaldelijk werd
er gevraagd om een wijziging van de VS-politiek t.o.v. El Salvador en andere
Centraalamerikaanse landen. In Nicaragua had de Carter-administratie het
Somoza-regime gesteund tot enkele weken voor het door de sandinisten
omvergeworpen werd. De Reagan-administratie liet van in het begin duidelijk zijn
afkeer van het nieuwe regime blijken; in El Salvador steunde zij met alle macht het
Duarte-bewind; in Guatemala liet ze na aan te dringen op de naleving van
mensenrechten en voorzag ze de militaire dictatuur van wapens.
Ook op dit punt gingen de VS-bisschoppen openlijk de confrontatie aan met de
regeringspolitiek. Vele van deze bisschoppen hebben missionarissen naar
Latijnsamerikaanse landen gestuurd en weten uit eigen ervaring wat er aan de hand
is wanneer een volk voor rechtvaardigheid vecht. Aartsbisschop James Hickey van
Washington pleitte vorige lente voor het Congres voor een beperking van militaire
hulp aan het Duarte-regime. Hij beriep zich op de bede van Oscar Romero, de
vermoorde aartsbisschop van San Salvador: ‘stop in hemelsnaam geen geweren in
de handen van een overheid die ze tegen haar eigen volk gebruikt’. In november
1981 legde de nationale Bisschoppenconferentie een krachtige verklaring af
betreffende Centraal-Amerika waarin Washingtons beleid werd verworpen. Meer
bepaald verwierpen de bisschoppen de interpretatie van Staatssecretaris Haig, als
zou de belangrijkste oorzaak van de onrust in Centraal-Amerika de communistische
agitatie van buitenaf zijn, en zij noemden het een vergissing het conflict te zien in
termen van de wereldwedijver tussen VS en USSR. ‘De voornaamste uitdaging is
de interne armoedesituatie en het feit dat in vele van deze landen elementaire rechten
niet gerespecteerd worden... Onze algemene bedoeling hier is te herhalen dat de
VS-aanpak
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van Centraal-Amerika gebaseerd zou moeten zijn op een begrip van deze interne
realiteit en van de manier waarop ons beleid en onze praktijken deze beïnvloeden’.
De bisschoppen pleitten ervoor dat de klemtoon gelegd zou worden op de bescherming
van de mensenrechten en het voldoen van menselijke basisbehoeften in de plaats van
onderdrukkende regimes te voorzien van militair materieel. Vijf roomskatholieke
bisschoppen in Michigan sloten zich in december 1981 aan bij religieuze leiders van
andere kerken om een verklaring te ondersteunen die zei: ‘Wij keuren openlijk de
kronkelige moraal van onze regering af: economische hulp en graanleveringen aan
de democratische regering in Nicaragua, die ten dienste staat van de armen, schort
zij op en terzelfder tijd stuurt zij economische en militaire hulp aan de dictaturen van
El Salvador, Guatemala en Honduras, die de armen uitmoorden’.
Het standpunt van de bisschoppen steunt mede op hun bereidheid om te luisteren
naar stemmen buiten de VS: ‘We voelen ons ertoe verplicht aandacht te schenken
aan de stem van de kerk in Zuid-Amerika’, verklaarde bisschop John McCarthy van
Houston onlangs. ‘En we beschouwen het als onze plicht het beleid van de
Amerikaanse regering aan te vallen die militaire machten bewapent, traint en leidt
waarvan iedereen weet dat ze hun volk onderdrukken’. En aartsbisschop Reinbert
Weakland van Milwaukee: ‘Het grootste obstakel is de idee dat als je niet voor het
VS-beleid bent, je voor het communisme bent, dat er alleen zwart en wit is, geen
tussenweg. Wij roepen op tot een nieuw realistisch beleid. Aan de kant van de armen
gaan staan wil niet zeggen dat je communist bent’.

Besluit
De krachtige afwijzing van Reagans sociaal, defensie- en buitenlands beleid door de
VS-bisschoppen is in de Amerikaanse geschiedenis iets helemaal nieuws. Nooit is
een president zo scherp en aanhoudend bekritiseerd door de leiders van de katholieke
kerk in dit land. Wat dit nog indrukwekkender maakt is natuurlijk het feit dat verwacht
werd dat deze conservatieve republikeinse president de enthousiaste steun, en niet
de bijtende afkeuring, van de nationale hiërarchie zou krijgen.
Uit de reactie van de bisschoppen op Reagans eerste jaar zijn verschillende lessen
te trekken. De volle consequenties daarvan zullen pas duidelijk worden in de maanden
en jaren die komen.
1. De intensiteit van de kritiek laat zien dat de bisschoppen de ernst onderkennen
van de crisis waarmee de VS nu nationaal en internationaal
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geconfronteerd worden. Ze zijn van oordeel dat Reagans beleid deze crisis nog
verscherpt.
2. De kritiek laat zien dat de kerk rijper, volwassener wordt. Kerkleiders voelen
niet langer de behoefte ‘super-patriottisch’ te zijn en zich van elke kritiek op de
regering te onthouden.
3. De bisschoppen stellen zich kwetsbaar op: zij staan open voor kritiek van hen
die het met hun stellingnamen niet eens zijn. Er zijn reeds heftige aanvallen geweest
van conservatieve journalisten en van enkele belangrijke regeringsambtenaren.
4. De bisschoppen zullen er zorgvuldig op toe moeten zien dat zij de leken
meekrijgen: verdeeldheid binnen de katholieke gemeenschap zou de politieke impact
van hun kritiek afzwakken.
De consequenties van deze verrassende positiebepaling van de bisschoppen zijn
in ieder geval verreikend, niet alleen voor de eerstvolgende jaren van de
Reagan-administratie, niet alleen voor het toekomstige sociaal, defensie- en
buitenlands beleid, maar voor alle toekomstige relaties van de kerk t.a.v. de sociale
orde in dit land.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

215

De lijdensweg van Guatemala
Christian Rudel
Als je in een notedop een definitie van Guatemala moet geven, met uiteraard het
risico van onvolledigheid, zou je kunnen zeggen dat het een oorspronkelijk Indiaans
land is, waar aardbevingen vaak de bergachtige bodem teisteren en de bevolking
gedirigeerd wordt door militairen die slechts via coöptatie of door een staatsgreep
aan de macht komen1.

De staatsgreep van 23 maart
De jongste staatsgreep, die van 23 maart 1982, bracht Efraïn Rios Montt aan het
bewind, een militair die acht jaar geleden al een politieke doorbraak had willen
forceren van christen-democratische signatuur. Enkele dagen voor de coup, op 7
maart, waren presidentiële verkiezingen gehouden. Ze verliepen op traditionele,
d.w.z. frauduleuze wijze en resulteerden in de overwinning van generaal Anibal
Guevara, een militair van hetzelfde slag als alle anderen die sedert 1970 het land met
ijzeren hand regeren. De kandidaten die verslagen waren, konden echter de manier
waarop ze door de militaire maffia behandeld werden moeilijk verteren. Ze dreigden
ermee de nieuwe president te boycotten en hun verkozen partijgenoten uit het
parlement terug te trekken. Tot de ‘malcontenten’ behoorden Mario Sandoval Alarcon
van de Movimiento Nacional de Liberación (in weerwil van de benaming extreem
rechts), Alejandro Maldonado van de Union Opositoria Democratica (zgn. ‘centrum
links’, maar in feite rechtse intellectuelen) en Gustavo Anzuelo van het Centro
Auténtico Nacionalista (traditioneel rechts).
Deze burgeroppositie was lang niet homogeen. Het MNL verweet het leger dat
het te lang aarzelde om de guerrilla de kop in te drukken. De partij van Alejandro
Maldonado daarentegen (met discrete steun van de VS) beschuldigde de militairen
ervan het imago van Guatemala ernstig te hebben geschaad door veelvuldige en
barbaarse schendingen van de mensenrechten. Allen waren zij het nochtans eens in
hun kritiek op de corruptie

1

Dit artikel is overgenomen uit Etudes, 15, rue Monsieur, 75007 Paris.
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van de militairen, hun zucht om zichzelf te verrijken én hun rampzalig economisch
beleid. Inderdaad, terwijl de aan de macht zijnde officieren uitgestrekte landerijen
inpalmden (een bepaalde streek in het noorden wordt ‘de provincie van de generaals’
genoemd), en de zetels in allerlei raden van beheer onder elkaar verdeelden, takelde
de economie van het land steeds verder af. Die aftakeling was zowel te wijten aan
de gevolgen van de oorlog (verdrijving of vlucht van de boeren en daling van de
landbouwproduktie, boycot van het toerisme op internationaal niveau, kapitaalsvlucht,
wegblijven van buitenlandse investeerders), als aan de internationale crisis met onder
meer de prijsdaling van de grondstoffen.
Maar de gewipte burgerkandidaten van 7 maart hadden geen verhaal tegen de
militaire machthebbers. Na enkele heftige verklaringen doofde de oppositie uit. Toen
nam plotseling een vastberaden groep militairen het roer in handen. Zonder slag of
stoot neutraliseerden zij de regerende president en zijn opvolger, ontbonden het
parlement en brachten generaal Efraïn Rios Montt aan het bewind.
Een eigenaardig man, die generaal. In 1974 was hij kandidaat voor het
presidentschap, gesteund door een coalitie van overwegend christen-democraten.
Hij werd verkozen, maar prompt weer aan de dijk gezet ten gunste van generaal
Laugerud García. Als nauwgezet militair was hij actief in de strijd tegen de guerrilla
- zijn naam wordt zelfs in verband gebracht met het bloedbad van 27 mei 1973 in
het dorp Sansirisay. Toen Montt, fervent en zelfs rigoureus katholiek (zijn broer is
bisschop van Escuintla), zich uit de politiek terugtrok, kwam hij in contact met de
‘Kerk van het Integrale Woord’, een in Guatemala geïmporteerde Amerikaanse sekte
van recente oorsprong. Hij werd algauw een van haar leiders. Als profeet van zijn
nieuw geloof sprak hij op de dag van zijn machtsovername zijn voornemen uit, ‘het
land weer op te bouwen voor God, door God en met God en de fouten van veertien
jaar militair bewind ongedaan te maken’.
Een lofwaardige intentie. Bijna onmiddellijk stelde hij de rebellen amnestie voor.
Dat viel niet in goede aarde bij extreem rechts, dat met de guerrilla korte metten
wilde maken. Montt liet verstaan dat zijn amnestievoorstel alleen bedoeld was voor
de guerrillero's die de wapens neerlegden, de rest zou door het leger worden
uitgeroeid. En sedertdien lijkt alles erop te wijzen, dat de nieuwe chef van Guatemala,
hoewel hij een taal blijft hanteren waar de vroomheid afdruipt, resoluut geopteerd
heeft voor de harde hand: met de bedoeling terreur te zaaien in de gebieden waar de
guerrilla zich heeft genesteld, gaan de slachtingen onder de boeren gewoon door.
Sommigen zeggen dan ook al dat het leger, bedachtzamer geworden door de kritiek
van de verslagen kandidaten, zijn imago weer wat heeft willen
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opvijzelen en, speculerend op de godsdienstzin van de Guatemalteken, zelf Efraïn
Rios Montt naar voren heeft geschoven, die van alle militairen het handigst de
gevoelige religieuze snaar kon bespelen. De staatsgreep zou dan de zoveelste farce
zijn geweest. Bewijs: de nieuwe machthebbers lieten de oude ongemoeid en de
staatsgreep gebeurde zonder enig bloedvergieten.

Eeuwenlange ellende
Inderdaad, er is in Guatemala niets echt veranderd. Het volk heeft dat maar al te goed
begrepen en blijft onverminderd doorvechten om zich te bevrijden uit de ellende en
de onmenselijke levensomstandigheden waaronder het nu al eeuwenlang gebukt gaat.
Enkele cijfers. In 1964 - op het ogenblik dat de guerrilla opstond, maar eigenlijk
is de geschiedenis van het land één aaneenschakeling van boerenopstand en
geweldpleging - behoorde nagenoeg 2/3 (62%) van het bebouwbare land aan amper
2,9% van de eigenaars. Om precies te zijn: 0,9% van die eigenaars bezat 26% van
de grond en 87% moest genoegen nemen met 17% van de bebouwbare oppervlakte.
In 1978 streek 5% van de bevolking 59% van het nationale inkomen op, terwijl de
helft van het land het moest stellen met 7%. De boeren, d.w.z. drie kwart van de
bevolking, beschikten slechts over 30% van het nationaal inkomen. Een schreeuwende
ongelijkheid die zich in het dagelijks leven laat voelen in de vorm van honger,
woningnood, ziekte, korte levensduur, analfabetisme enz.
In 1980 bevatte het dagelijks voedsel van de bevolking gemiddeld slechts 1.800
calorieën, 2.300 zijn een minimum. Vier vijfden van de kinderen (81%) leed aan
ondervoeding, 50% van de sterfgevallen lag in de leeftijdsklasse beneden de vijf
jaar. De gemiddelde levensverwachting lag voor de totale bevolking niet hoger dan
50 jaar, bij de boeren (de armsten onder de armen) slechts om en bij de 45.
Naar schatting hebben anderhalf miljoen mensen (op een bevolking van iets meer
dan 7 miljoen) geen onderdak. Voor de aardbeving van 1976, die een echte catastrofe
was, beschikten 88% van de huizen niet over elektriciteit en 60% van de
stadswoningen waren niet aangesloten op de riolering. De toestand is er intussen niet
op vooruitgegaan. In de rurale zones houden de boeren het bij hun traditionele
behuizing: een hut uit gestampte aarde met een strodak, zonder stromend water of
sanitair; volwassenen en kinderen en kleine huisdieren leven er door elkaar.
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Slecht gevoed en slecht gehuisvest is het volk ten prooi aan talrijke ziekten.
Verzorging is er helaas niet bij. Er is een schrijnend gebrek aan artsen: ongeveer
4.000, dus 1 voor 1.700 inwoners, en die zijn allemaal in de stad gevestigd. Hetzelfde
geldt voor de apothekers en tandartsen. Per 1.000 inwoners is er maar 1,8
ziekenhuisbed en ziekenhuizen zijn er natuurlijk ook alleen maar in de grotere steden.
Kortom, de overgrote meerderheid van de bevolking blijft van elke gezondheidszorg
verstoken.

Grondroof
Zoals overal in Latijns-Amerika stamt de onrechtvaardige verdeling van de grond,
bron van alle kwalen, uit de tijd van de Spaanse verovering toen kapiteins en soldaten
grote stukken uit de Indiaanse landbouwgrond weghapten en daar uitgestrekte
plantages voor zichzelf aanlegden. En de Indianen, erfgenamen in Guatemala van
het prestigieuze Mayarijk, werden tot slaven gedegradeerd of moesten verhuizen
naar minder vruchtbare gebieden. Zo begon voor hen een lange periode van
economische, politieke en sociale marginaliteit waaraan nog steeds geen eind is
gekomen.
Dat roven van grond werd spoedig een gewoonte. In de loop van de eeuwen werden
de Indianen steeds verder verdreven. In de 19e eeuw moesten ze wijken voor de op
export gerichte culturen (suiker, katoen, koffie...) en meer recent toen United Fruit,
het Amerikaans multinationaal bananen-concern, zich in Guatemala vestigde. Met
verloop van tijd en naarmate de bevolking aangroeide, werd een landhervorming en
herverdeling van de grond een bittere noodzaak. Van 1950 tot 1978 is de bevolking
meer dan verdubbeld: van 2.800.000 naar 6.600.000. Herverdeling van de grond
maar ook van de bevolking: 65% daarvan is geconcentreerd op een derde van het
territorium, terwijl het noorden van het land nagenoeg onbewoond is, nauwelijks 1
inwoner per km2 in Péten. Toegegeven, in het noorden wordt de grond gereserveerd
voor extensieve teelt.
Hoewel de agrarische hervorming en de restitutie van de grond aan de erfgenamen
van de oorspronkelijke bewoners een eis is van eeuwen - er waren talloze revoltes
en acties tegen grootgrondbezitters - duurde het tot halfweg de 20e eeuw voor met
de realisering ervan een schuchtere aanvang werd gemaakt.
Op 20 oktober 1944 maakte een opstand, geleid door een handvol jonge
vrijheidsgezinde officieren een einde aan de jarenlange dictatuur. Tot president
verkozen, lanceerde Juan-José Arévalo meteen een aantal hervor-
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mingen, vooral op het gebied van de landbouw. Ook het herstel van de nationale
onafhankelijkheid (zowel politiek als economisch) en grote infrastructuurwerken
maakten deel uit van zijn programma. Zijn opvolger, kapitein Jacobo Arbenz
(november 1950), wilde het hervormingsprogramma nog meer vaart geven. Maar
dat ging de nationale oligarchie en de vertegenwoordigers van buitenlandse belangen
te ver. Arbenz werd dan maar als een communist afgeschilderd. Dat was hij helemaal
niet. In zijn inaugurale rede zei hij bijvoorbeeld: ‘We moeten van ons land, dat nu
van anderen afhankelijk is en een koloniale economie kent, een economisch
onafhankelijk land maken. Vervolgens moeten we van ons land, dat achterop is
geraakt en gebukt gaat onder een grotendeels feodale economie, een moderne
kapitalistische staat maken. Ten slotte moeten we ervoor zorgen dat deze
veranderingen leiden tot een zo groot mogelijke verbetering van de levensstandaard
voor de brede lagen van de bevolking’.
De landhervorming ging effectief van start. Voor de herverdeling werd eerst
gebruik gemaakt van staatsgronden, daarna werd alle onbebouwde grond onteigend.
United Fruit verloor aldus 83.900 ha. Dit werd voor de eigenaars (geruggesteund
door de CIA) het sein om de strijd aan te binden tegen het regime, een strijd die
uitmondde in een militaire staatsgreep en het ontslag op 27 juni 1954 van Jacobo
Arbenz.
De zegevierende contrarevolutie begon onmiddellijk de reeds gerealiseerde
herverdeling ongedaan te maken. Meer dan 900.000 ha waren reeds toegewezen aan
zowat 100.000 gezinnen, samen een half miljoen mensen. Die werden aan de
grootgrondbezitters teruggegeven. Boeren die land gekregen hadden, werden achter
slot en grendel gezet, soms zelfs gefolterd en afgeslacht. Zo verging het ook de
syndicale en andere leiders, die onder het regime van Arbenz de kop begonnen op
te steken.
De repressie die toen toesloeg, zou naar schatting 9.000 doden en vermisten hebben
geëist. En de grootgrondbezitters speelden onder één hoedje met de
vertegenwoordigers van de multinationales om, bij de gratie van Washington, een
autoritair regime te vestigen dat in staat moest zijn elke volksopstand in de kiem te
smoren.

Opkomst van de guerrilla in 1960
Vanaf 1960 komt echter de eerste generatie van de guerrilla op, vaak nog naïef en
romantisch, maar toch al lastig genoeg voor de militairen. Op het einde van de jaren
zestig was deze guerrilla echter bijna totaal uitgeroeid.
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Een kolonel die zich daarbij bijzonder onderscheidde was Carlos Arana Osorio, die
in 1970 president werd. Van hem zijn de beruchte woorden: ‘Als het land in een
kerkhof herschapen moet worden om de rust te verzekeren, geloof me, dan doe ik
het’.
Nagenoeg verpletterd, stak de guerrilla enkele jaren later toch de kop weer op. Uit
die eerste periode stammen de FAR (Strijdmacht van de rebellen) en de PGT of
Guatemalaanse Partij van de Arbeid (communisten waarvan een bepaalde vleugel
zich na menige interne crisis aansloot bij het gewapend verzet). Omstreeks het midden
van de jaren zeventig ontstond het EGP, het guerrillaleger van de armen (Ejército
Guerrillero de los Pobres) en later de ORPA, de gewapende volksmilitie (Organización
del Pueblo en Armas). Tegelijkertijd ontstaan allerlei volksorganisaties. Het Nationaal
Comité voor Syndicale Unie dateert van april 1976; in juni 1978 wordt het Comité
de Unidad Campesina (CUC) opgericht. Daarnaast verschijnen talloze groeperingen
van studenten, poblaciones enz.
Daartegenover ontwikkelen zich paramilitaire groepen en privé-milities (kopieën
van de beruchte Braziliaanse escadrons van de dood). Samen daarmee ontketent het
leger - het sterkste van Centraal-Amerika met 17.000 manschappen waaronder de
‘kaïbiles’, een geducht corps van anti-guerrillaspecialisten - een barbaarse repressie,
die qua verschrikking en aantal slachtoffers de campagnes van kolonel Arana Osorio
verre overtrof. In de periode 1966-1976 vielen er gemiddeld 2.000 doden per jaar;
in het éne jaar 1981 waren het er op zijn minst 11.500, de meesten daarvan waren
slachtoffers van de ‘ordestrijdkrachten’.
De repressie werd niet alleen veel intenser, ze veranderde ook van aanpak. Vroeger
ging ze selectief te werk: leger en politie liquideerden de oppositieleiders en allen
die klaar stonden om de wacht af te lossen: studenten, professoren, priesters,
journalisten. Nu wordt daarnaast een andere tactiek toegepast: terreur door collectieve
moordpartijen. De Indiaanse boeren moeten het ontgelden: dorpen worden door het
leger omsingeld en in brand gestoken, op markten of bij volksfeesten wordt in de
menigte geschoten, hele dorpen, mannen, vrouwen en kinderen worden met de
machete afgemaakt. Hét voorbeeld van zo'n slachting is nog altijd het bloedbad van
Panzos (departement Alta Vera Paz) op 29 mei 1978. Die dag schoot het leger lukraak
op een grote groep boeren, die zich op verzoek van de regering voor het stadhuis
hadden verzameld, om informatie te krijgen over de regeling van een oud
eigendomsgeschil. Er vielen meer dan 100 doden. Vrachtwagens van het leger
transporteerden de lijken naar een massagraf dat volgens ooggetuigen al twee dagen
tevoren was gegraven.
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Een rapport van het Christelijk Solidariteitscomité in San Cristóbal de las Casas
(Mexico) en een pathetische oproep van de Commissie Justitia et Pax (Guatemala)
aan de Christenen van Europa maken...
... Wij hebben het gehoord en met eigen ogen gezien... Daarover
spreken wij... 1 Jo 1:1
De vervolging van de Indianen in Guatemala heeft sinds de staatsgreep
van 23 maart de omvang van een ware volkerenmoord aangenomen. Het
laatste half jaar zijn er ongeveer 8.000 campesinos vermoord. Duizenden
anderen zijn op de vlucht: in de bergen, in het woud, of over de ‘streep’
zoals zij de 40 km lange, nauwelijks merkbare grens met Chiapas (Mexico)
noemen. Daar worden ze, ondanks het officiële asielaanbod van de
Mexicaanse regering, verder opgejaagd of teruggestuurd. Een rapport van
het Christelijk Solidariteitscomité in San Cristóbal de las Casas (Mexico)
en een pathetische oproep van de Commissie Justitia et Pax (Guatemala)
aan de Christenen van Europa maken melding van verschillende,
eensluidende getuigenissen die niemand meer onverschillig kunnen laten.
DIAL (Diffusion de l'information sur l'Amérique latine, 47, quai des
Grands-Augustins, Paris) wijdt er drie van zijn recente afleveringen aan
(nrs. 799, 800, 809).
De gruwel heeft geen naam meer. Het gebeurde vroeger al, onder Romeo
Lucas. Nu is het systematische uitroeiing geworden en barbarij. Honderden
dorpen worden uitgemoord. Een martyrologium met heel concrete namen:
La Laguna, El Limonar, Santa Ana, San Antonio, Bulej, Concepción,
Huista, Nentón, San Francisco... Vooral wat zich in dit laatste dorp heeft
afgespeeld, wordt in verschillende getuigenissen uitvoerig en gedetailleerd
beschreven.
Het algemene scenario is overal hetzelfde. Het leger of de
antiguerrillatroepen, de ‘kaibiles’, komen er aan met hun helicopters. Ze
pakken alle identiteitsbewijzen en papieren af: juridisch bestaan de mensen
dan al niet meer en als ze daarna afgemaakt worden is daar geen enkel
bewijs van. Ze worden samengedreven in de school of de kerk. Ze worden
in brand gestoken of doodgeschoten. Vrouwen worden verkracht, kinderen
het woud ingejaagd, mannen onthoofd.
Een gedetailleerder scenario is te reconstrueren uit de verklaringen van
enkele getuigen die aan het bloedblad van San Francisco, 17 juli 1982,
wisten te ontsnappen. De letterlijke getuigenissen zijn te vinden in de
boven vermelde DIAL-berichten. Schuif je ze, in een soort ‘epische
concentratie’ maar zonder enige toevoeging, in elkaar, dan krijg je het
volgende beeld.
‘Broeders, ik wil jullie vertellen wat er met ons gebeurd is in San Francisco.
Rond 10 u. zijn ze met hun “lycopteres” geland op het voetbalveld. Ze
hebben eerst twee van onze beesten geslacht, we moesten hun die cadeau
geven en daar hebben ze van gegeten. We moesten alle mensen van het
dorp bijeenhalen, dan zouden die ook te eten krijgen. Zeiden ze. Dat wilden
we niet. Ze zijn ze dan zelf uit de huizen gaan halen. De vrouwen en
kinderen hebben ze in de kerk samengepakt, ons in de school. Ze zijn de
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hebben wel een en ander. Genoeg om van te leven. Maar ze hebben alles
weggehaald: bandopnemers, radios, onze goeie kleren, het geld van de
coöperatie. We hadden alles, we hebben handen om te werken, ze hebben
alles meegepakt.
Ze zeiden niet wat ze met ons gingen doen. In hun binnenste wisten zij
dat wel. En wij ook wel. Ze hebben eerst de señoras uit de kerk gehaald,
in groepen van twintig. Ze zijn bij de señoras geweest, in onze huizen.
Van 1 u. tot 2. Dan hebben ze de huizen met de vrouwen erin in brand
gestoken, er benzine in gegooid en granaten.
Als ze klaar zijn met de señoras, de kinderen. Kinderen van 12 en 7, babies
van enkele maanden. Ze hebben ze met messen opengereten, ze rijgen ze
levend open. De kleintjes ocharme, ze krijsen... Of ze pakken ze bij de
voetjes en slaan hun hoofdjes kapot tegen bomen en stenen. En ze eten de
lauwe hersentjes op. (Is dit waar?). De rest gooien ze ergens in een huis
op een hoop. Zulke dingen hebben ze ook met mannen gedaan. Ze hebben
een man zijn buik opgesneden, er de lever uitgehaald en die voor de ogen
van de anderen opgegeten. In Bulej hebben ze de dag voor ze hier waren,
tegen de boeren gezegd dat ze hun machetes moesten scherpen en dan
hebben zij ze verplicht hun compañeros het hoofd af te slaan, de een na
de ander, tot er niemand meer overbleef.
Bij ons zijn ze om 3 u. met de mannen begonnen. Het heeft geduurd tot 7
u. Ze halen ze twee aan twee uit de school; gooien ze op de grond en
schieten ze dood. Zonder boe of ba, geen woord, niks, gewoon
doodschieten. En als ze er allemaal liggen, komen ze kijken, met hun
lampen: O.k., finito’.
Maar God is groter. Ik lag ertussen, maar roerde niet. Zoals de ‘tlacuache’,
het buideldiertje dat zich dood houdt als het in gevaar verkeert. Het bloed
van mijn kameraden liep over me heen, maar ik roerde niet. We waren
met 350 in ons dorp en we leefden daar goed. Ze dachten dat we allemaal
dood waren.
Ik leef. Hier ben ik nu. Ik heb niets meer. Geen vrouw, geen kinderen,
geen transistor, geen maïs en geen grond. In de stad spreken ze van God’.
Ontzet over dit soort informatie, schrijft DIAL terecht: Van twee dingen
één: ofwel zijn deze getuigenissen ‘waar’ en dan schreeuwen ze om een
antwoord van het wereldgeweten; ofwel zijn ze ‘vals’, maar dan is de
vraag: in wat voor verschrikking bevinden deze Indianen zich, dat hun
collectief bewustzijn zich op zulke onmogelijke beelden beroept om hun
ervaring onder woorden te brengen? Hoe zijn deze beelden te decoderen
en te verstaan?
Redactie

Nationaal bewustzijn en Indianen
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zijn, niet meer te tellen. De bevolking wordt vanuit helicopters gemitrailleerd,
gijzelaars zonder enige vorm van proces neerge-
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schoten, overal liggen aan de rand van de weg of in kloven lijken in ontbinding.
Tienduizenden doden. Maar ook dat kon de weerstand en de guerrilla niet stuiten.
Vooral niet omdat het volksverzet nu geschraagd wordt door het nationaal bewustzijn
en de vrijheidsdrang van de Indianen.
Het nationaal bewustzijn is in Guatemala nog niet heel sterk ontwikkeld. Maar de
burgerij en de kleine burgerij en de studenten bijvoorbeeld worden er wel gevoelig
voor. Zij nemen het niet langer dat de multinationals (Amerikaanse en andere) na de
landbouwproduktie nu ook de minerale rijkdommen willen inpalmen. Guatemala's
petroleumreserves werden onlangs op 20 miljard barrel geraamd; deskundigen zeggen
dat Guatemala eerlang, na Mexico en Venezuela, de derde petroleumnatie van
Latijns-Amerika zou kunnen worden. Maar wat gebeurt er dan? Dan raakt het land
definitief in de greep van de Verenigde Staten, voor wie de petroleumbevoorrading
een ware obsessie is en die de beschikking over belangrijke reserves op een
boogscheut van hun binnenlandse markt zeker niet zullen versmaden. Verder heeft
Guatemala nog nikkel (met de produktie hiervan, gereserveerd voor de multinationals
uit het noorden, werd zopas gestart), koper, maar ook lood, wolfram, zilver, zink en
antimonium, die sedert eeuwen worden ontgonnen. En ten slotte uranium, het
fabuleuze metaal van de toekomst.
Om die rijkdommen binnen handbereik te houden, hebben de VS altijd die
regeringen gesteund die hun gunstig gezind waren en ze ook de middelen verschaft
om de onafhankelijkheidsopwellingen van het volk in toom te houden. Maar hun
politiek is lang geen succes gebleken en de idee om alle hulpbronnen te recupereren
ten behoeve van het land zelf, wint steeds meer veld.
Tegelijk is er onder de Indianen een langzaam groeiende bewustwording van hun
nationale eigenheid. De Indianen maken twee derden van de bevolking uit. Dat
demografisch overwicht, dat door hun hoog geboortencijfer nog steeds toeneemt,
speelt in hun voordeel. Zij willen zich losmaken uit een slavernij van vijf eeuwen,
die resulteerde in gebiedsroof, marginalisatie, exploitatie van hun arbeid, verplichte
dienstneming in het leger, discriminaties van allerlei aard, ellende en moordpartijen.
De tijd toen men nog genoegen nam met het terugvorderen van gronden en de
bezetting van grote eigendommen lijkt voorgoed voorbij. Zij beperken zich niet meer
tot discrete en efficiënte steun aan de guerrilla: steeds meer guerrillero's zijn Indianen.
Ze hebben nu een welbepaald doel voor ogen. Vorig jaar omschreven ze dat in
een kleine brochure: ‘Wij strijden voor een maatschappij waar
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respect en gelijkheid heersen; om onze eigen Indiaanse cultuur, die door misdadige
overheersers werd verkracht, weer tot bloei te brengen; voor een rechtvaardige
economie waar niemand nog de ander uitbuit; opdat de grond weer de hele
gemeenschap zou toebehoren zoals ten tijde van onze voorouders; voor een volk
zonder enige discriminatie; opdat men ons niet meer zou exploiteren als toeristische
attractie; voor een rechtvaardige verdeling en gebruik van onze rijkdommen zoals
in de tijd toen het leven en de cultuur van onze voorouders nog bloeiden’.

De kerk
De katholieke kerk - met uitzondering dan van Kardinaal Casariego, de aartsbisschop
van Ciudad de Guatemala en enkele bisschoppen - heeft resoluut partij gekozen voor
de armen en verdrukten. Dat heeft tot een harde repressie geleid tegen priesters,
religieuzen, catechisten, gelovigen. De bijbel is een subversief en gevaarlijk boek
geworden. Sedert 1 mei 1980 zijn een 15-tal priesters vermoord door het leger of
‘onbekende’ paramilitairen. Een 100-tal priesters (van de 600 die het land telde) zijn
het land uit gezet of zagen zich verplicht weg te trekken, zoals b.v. Mgr. Girardi,
bisschop van El Quiché, een bisdom waar nu geen enkele priester meer is. Tientallen
centra voor religieuze vorming zijn gesloten.
Hoe ver die vervolging kan gaan, werd duidelijk in het geval-Pellecer. Aangezien
daarover al uitvoerig bericht is in dit tijdschrift2, kan ik hier volstaan met de opmerking
dat het regime van Pellecers ‘bekentenissen’ gretig gebruik heeft gemaakt in haar
verdachtmaking en haar repressie van de kerk. Eigenlijk staan we hier voor een
toepassing van het fameuze ‘Document van Santa Fe’, waardoor ook R. Reagan zich
laat leiden en dat uitdrukkelijk stelde: ‘De marxistisch-leninistische krachten
gebruiken de kerk als een politiek wapen tegen de privé-eigendom en het
kapitalistische produktiesysteem. Ze hebben de kerk geïnfiltreerd met ideeën die
meer communistisch dan christelijk zijn’.

De lange weg naar nationale eenheid
Hoewel het volksverzet tegen uitbuiting en ellende, waarvan de guerrilla de
gewapende vuist is, pas midden in de jaren zeventig tot ontwikkeling

2

Cfr. F. Van Bladel, Hersenspoeling in Guatemala, in Streven, maart 1982, pp. 502-513.
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kwam, bestonden er sedert lang verspreide acties van diverse bewegingen en
organisaties.
Van bij het begin besefte men nochtans de noodzaak om het verzet te coördineren.
Het duurde echter tot februari 1979 eer uit een samensmelting van vele vakbonden
en volksorganisaties het Democratisch Front tegen de Repressie (FDCR) ontstond.
Op 31 januari 1981 sloten het Comité de Unidad Campesina (CUC), het Centrum
van Revolutionaire Arbeiders, de Revolutionaire Christenen, de Vereniging van
poblaciones, de twee afdelingen (secundair en universitair) van de studentenbeweging
Roldán Garcia en nog andere organisaties zich aaneen in het Frente Popular van 31
januari (FP 31). Dit Front wil voortaan samenwerken met de gewapende
verzetsorganisaties om een einde te maken aan de dictatuur en die te vervangen door
een revolutionaire en democratische nationale regering. Wat met de volksorganisaties
gebeurde, gebeurde ook met de vier guerrilla-bewegingen. Op 20 oktober 1980 - de
verjaardag van de revolutie van 1944, aanvang van een decennium van hoop en
hervormingen - maakten zij bekend dat zij voortaan gezamenlijk zouden optreden
en richtten zij een oproep tot het volk in die zin. In januari 1982 gingen zij nog een
stap verder en verenigden zij zich in de URNG, de Unie van Revolutionaire
Nationalisten in Guatemala.
Wat zij willen is duidelijk: ‘De revolutionaire, patriottische, nationale en
democratische regering die wij in Guatemala opbouwen, verbindt zich ertoe, voor
het volk van Guatemala en voor de hele wereld, vijf fundamentele punten van haar
programma te realiseren: 1. De revolutie wil eens en voorgoed een einde maken aan
de repressie en staat borg voor het leven van de burgers en voor de vrede, de meest
elementaire rechten van de mens. 2. De revolutie zal de nodige basisstructuren
ontwikkelen om te voorzien in de essentiële behoeften van de grote massa en zal
definitief een punt zetten achter de economische overheersing van de grote nationale
en internationale geldmachten, die Guatemala in hun greep houden. 3. De revolutie
garandeert de gelijkheid van Indianen en Ladinos blanken en verwesterde mestiezen)
en maakt een eind aan alle culturele onderdrukking en discriminatie. 4. De revolutie
voorziet in de opbouw van een nieuwe maatschappij, waarin alle vaderlandslievende,
nationale en democratische strekkingen vertegenwoordigd zijn in de regering. 5. De
revolutie wil een niet-gebonden en op internationale samenwerking gerichte politiek,
onontbeerlijk voor de arme landen om zich te kunnen ontplooien op basis van het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren’.
Enkele dagen later, in februari 1982, werd dit programma onderschreven door het
CGUP, het Comité voor Patriottische Unie in Guatemala, dat
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een verruimd front wil vormen voor de hele oppositie.

Verenigde Staten
De interne situatie van het land is aldus tegelijk geradicaliseerd én vereenvoudigd.
Er staan nog maar twee krachten tegenover elkaar. Aan de ene kant de
volksbewegingen, die met de wapens of door middel van vreedzame demonstraties
een democratisch beleid willen afdwingen, aan de andere kant een regering die de
belangen van de oligarchie behartigt en over uiterst moderne repressietechnieken
beschikt. Die twee partijen, volk en regering, leven op voet van oorlog met elkaar,
elke dag opnieuw zonder ophouden en met steeds toenemende wreedheid.
Als het alleen met de regering had af te rekenen, dan zou het volk misschien vlug
de bovenhand halen. Maar achter die regering gaat, nauwelijks verholen, de macht
van de VS schuil. Voor Washington is Guatemala een onmisbaar bolwerk voor de
verdediging van zijn zuidelijke grens. Guatemala is inderdaad niet alleen een goedkope
leverancier van grondstoffen zoals suiker, bananen, petroleum, nikkel, koper, vlees
en uranium, nog belangrijker is zijn strategische ligging in Centraal-Amerika dat
voor de VS vooral van belang is als doorgangsweg voor het handelsverkeer via het
kanaal van Panama. Een verouderd kanaal, dat niet meer aan de moderne behoeften
beantwoordt en eerlang vervangen zal moeten worden door een nieuwe waterweg
in datzelfde gebied. Dat is de reden waarom Washington zich rechtstreeks of door
middel van VS-gezinde regeringen tegen de aanspraken van het volk verzet. Want
worden de verworven posities aangetast, dan is het land voor de VS misschien
voorgoed verloren. Dat is ook de reden waarom de volksbewegingen in Guatemala,
net als in de andere landen van Centraal-Amerika, nog lang niet aan het eind zijn
van hun bloedige strijd.
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Claus in de onderwereld
Paul Claes
‘Die nedergedaald is ter helle’
Symbolum des Geloofs
Een van de oudste thema's uit de wereldliteratuur is ongetwijfeld dat van de
hellevaart1. Vierduizend jaar geleden al verhaalde de Soemerische Hellevaart van
Nergal hoe de zonnegod de koningin van de hel overmeestert en haar tot vrouw
neemt. Vegetatiemythen uit het Nabije Oosten stelden het verblijf van het zaaigraan
in de aarde antropomorfiserend voor als een bezoek dat de korengod aan zijn moeder
in het hellerijk bracht. In Griekenland zien we de zanger Orpheus in het rijk der
duisternis afdalen om zijn vroeg gestorven echtgenote terug te winnen. Zoals we
verder zullen zien is het geen toeval dat de nederdaling in de onderwereld telkens
met de benadering van een vrouw verbonden wordt. Sinds Homerus' Odyssea is het
raadplegen van de schimmen een vast motief in het epos: bij Vergilius bijvoorbeeld
ontmoet de held Aeneas in de onderwereld zijn echtgenote Creüsa en zijn geliefde
Dido. Dante verchristelijkt het een en ander in zijn Divina Commedia: zijn helletocht
onder leiding van Vergilius is slechts een etappe in zijn opgang naar het Paradijs,
waar Beatrice hem zal begeleiden.
De hellevaart is ook in de 20e-eeuwse literatuur present. De adaptatie van het oude
gegeven aan nieuwe toestanden noodzaakt een literair procédé dat ik elders travestie
heb gedoopt2. Ik bedoel daarmee een vermommende modernisering die toch voldoende
van de antieke figuren laat doorschemeren om identificatie mogelijk te maken. Het
voorbeeld bij uitstek van dit procédé is de roman Ulysses van James Joyce. Daarin
volgt een joodse colporteur uit Dublin als het ware de omzwervingen van de Griekse
held Odysseus. De hellevaart ontbreekt in deze roman niet: in hoofdstuk 5 (traditioneel
Hades genoemd) woont de hoofdfiguur een begrafenis bij die

1
2

E. Frenzel, Motive der Weltliteratur, Alfred Kröner, Stuttgart, 19802, pp. 676-690.
P. Claes, Orphée à Marienbad, in Cahiers internationaux de symbolisme, 33-34 (1977), pp.
5-11; Id., Claus en de antieken, in Dietsche Warande en Belfort, 126, 3 (1981), pp. 193-200.
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Odysseus' bezoek aan de schimmenwereld in herinnering moet brengen3. Hugo Claus
- een excellent kenner van de Angelsaksische literatuur - gebruikt het travestie-procédé
ontelbare keren in zijn werk. Meermaals keert ook het thema van de hellevaart weer.
In wat volgt zal ik de grillige metamorfoses ervan in de nu dertigjarige carrière van
de auteur proberen na te trekken en ze in een psychoanalytisch kader proberen te
verklaren.

Dante achterna
Claus wou de roman De hondsdagen (1952) oorspronkelijk Beatrice heten, maar zou
op aanraden van Jan Walravens van die al te pretentieuze titel hebben afgezien4. Een
ongelukkig gevolg van dit besluit is dat lezers van de roman lang blind gebleven zijn
voor de parallellen die hij met de Divina Commedia vertoont. Pas in 1980 heeft
G.F.H. de Raat5 de gelijkenis tussen beide werken aangestipt. Net zoals Dante gaat
de hoofdfiguur van De hondsdagen, Philip de Vogel, op zoek naar een maagdelijke
geliefde die Beatrice (Bea) heet; zijn inferno is de stad Gent, waarin personages van
divers allooi figuren uit de onderwereld zoals Charon, Cerberus en Lucifer
reïncarneren. Interessanter nog dan de gelijkenis is het verschil tussen beide teksten.
Terwijl Dantes Beatrice de dichter naar de eeuwige aanschouwing van God voert,
is de roman het verhaal van een mislukking: wanneer Philip Bea heeft teruggevonden,
verdwijnt ze voorgoed uit zijn leven. Tegenover het rechtlijnig verhaalverloop bij
Dante staat het lusvormig gebeuren bij Claus: op het einde keert de hoofdfiguur terug
naar de geliefde (Lou) die hij in het begin verlaten heeft.
Dit cyclisch aspect verbindt de roman met de natuurmythen, die het tijdsgebeuren
als een voortdurende herhaling beschrijven. In de mythe van Adonis bijvoorbeeld
verblijft de held (in feite een oude Fenicische natuurgod) de helft van het jaar bij
Persephone in de onderwereld (Korè, ‘meisje’ in het Grieks, een ongenaakbare maagd
zoals Bea), alvorens de andere helft van het jaar door te brengen bij Aphrodite op
aarde (een seksueel actieve, vruchtbare vrouw zoals Lou). Het duidelijkst zijn de
verwijzingen naar de antieke natuurmythen in hoofdstuk VIII, waarin de bejaarde
mijnheer Oscar de oude jaargod symboliseert: de bordeelhoudster Mada-

3
4
5

Cf. o.m. H. Blamires, The Bloomsday Book, Methuen, London/New York, 1980, p. 31.
F. De Vree, Hugo Claus, Manteau, Brussel/Den Haag, 1976, pp. 12-13.
G.F.H. De Raat, Over de hondsdagen van Hugo Claus, Wetenschappelijke Uitgeverij,
Amsterdam, 1980, pp. 56-57.
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me Micky, die met hem als korenmoeder op een korenveld een erotische scène speelt,
onthaalt hem als ‘de zomer’, maar de in het geel geklede en in een gele wagen rijdende
korengod, die door de hoofdpersoon veelbetekenend ‘de herfst’ wordt genoemd, zal
diezelfde avond nog sterven. Voor de jonge Philip, die zijn ‘opvolger’ zou moeten
worden, is dit een afschrikwekkend voorbeeld van de macht van de moederlijke
minnares. Castratieangst zal hem naar de seksueel ongevaarlijke Bea drijven, maar
als ook die een kind van hem wil, keert hij terug naar de moederlijke Lou. Deze
‘onvolwassen’ hoofdfiguur, weifelend tussen twee uiteenlopende vrouwentypes, is
karakteristiek voor Claus' vroege werk: we vinden ze terug in de roman De koele
minnaar en in de toneelstukken Een bruid in de morgen en Het lied van de
moordenaar6.
Zoals J. Weisgerber enige jaren na het verschijnen van De verwondering (1962)
heeft opgemerkt7, is ook deze roman gebouwd op het stramien van de Divina
Commedia. De parallellen tussen beide werken zijn echter veel ingenieuzer dan die
in De hondsdagen. Zo wordt de hoofdfiguur, de leraar Victor de Rijckel, hier de hel
binnengeleid door een personage dat door zijn naam, Verzele, Dantes leidsman
Vergilius oproept. Hij spreekt de leraar trouwens aan met een afgebroken zin, waarin
de naam Dante bijna verschijnt: ‘Jan, Dan...’8. Weer duiken hellefiguren onder
allerhande vermommingen op: Cerberus bijvoorbeeld als een ‘hondse’ portier en
Charon als een grijsaard in een park. Beatrice is aanwezig in de gedaante van de
kasteeldochter-met-de-Italiaanse-voornaam Alessandra Harmedam, hoewel
Weisgerber scherpzinnig heeft opgemerkt dat niet zij, maar haar moeder Alice het
uiteindelijke doel van De Rijckels zoektocht is.
De hellevaart die de leraar onderneemt, is in feite de herhaling van een andere
hellevaart, die van de SS-er Crabbe aan het Oostfront in Polen, het land van zijn
pleegmoeder Alice. Na zijn terugkeer lijdt Crabbe aan een oorlogstrauma: ‘Hij kon
niet slapen ook, want hij zei tegen mevrouw Alice dat hij de hel gezien had, de poorten
van de hel die opengegaan

6

7
8

Tegenover een zwart en fijn meisjestype staat een blond en groot moedertype (vgl. T. Govaart,
Het geclausuleerde beest, Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1962, pp. 184-185). De
biografisch geïnteresseerde lezer zal zijn oren spitsen bij de volgende uitlating van Claus
aan Bibeb (Vrij Nederland, 8 nov. 1969): ‘Mijn wensdroombeeld zijn meisjes van 16, klein
en met kort zwart haar, die nogal brutaal zijn. Mijn vrouw is heel groot en blond, dat is nooit
mijn fixatie’.
J. Weisgerber, in Literair Lustrum, Athenaeum/Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1967,
pp. 123-125.
J. Duytschaever (Over De verwondering van Hugo Claus, Wetenschappelijke Uitgeverij,
Amsterdam, 1979, p. 44) noteert dat de komma in de NVT-versie van de tekst niet voorkomt
en suggereert dat het een latere drukfout of verbetering is (maar het zou ook al een drukfout
in de NVT-tekst kunnen zijn).
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waren, en hij had liggen blèren in haar schoot, in de schoot van mevrouw Alice’9.
Dit citaat legt een opvallend verband tussen het neerdalen in de onderwereld en de
terugkeer in de moederschoot. De leraar en de leider hebben hun moederbinding
gemeen. Daaraan is ongetwijfeld het mislukte huwelijk van De Rijckel met zijn
oud-leerlinge Elizabeth te wijten. Ook een geëffaceerde vader-figuur, Richard
Harmedam (die niet de ware vader van Alessandra is), speelt in het boek een rol:
ook hij is weer een reïncarnatie van de oude korengod, zoals zijn vrouw en dochter
respectievelijk de korenmoeder en de korendochter representeren10.
De onderlinge verhoudingen van de personages in De hondsdagen en De
verwondering vormen configuraties die overeenkomsten en verschillen vertonen.
Grosso modo krijgen we een vijfledig model met een Hoofdfiguur (Philip de Vogel
/ Victor de Rijckel), een Vaderfiguur (Mijnheer Oscar / Richard Harmedam), een
Moederfiguur (Madame Micky / Alice Harmedam), een Moederlijke geliefde (Lou
/ Elizabeth) en een Maagdelijke Geliefde (Bea / Alessandra). In De hondsdagen is
de Vaderfiguur slechts een minnaar van de Moederfiguur, in De verwondering zijn
ze getrouwd; in De hondsdagen is de Moederfiguur een pleegmoeder voor de
Maagdelijke Geliefde, in De verwondering is ze de werkelijke moeder. Nog
duidelijker dan De hondsdagen toont De verwondering hoe de held seksueel
onvolgroeid blijft, omdat hij in elke vrouw de moeder vreest en verlangt. De
ontknoping van de roman is dan ook veel tragischer: nadat hem het onheroïsch gedrag
van zijn ideaal klaar is geworden, stort de leraar in.

Sterven en verrijzen
In zijn Parijse jaren11 maakte Claus kennis met het antropologisch werk The Golden
Bough (1913-1915) van de Brit James G. Frazer, waarin de vegetatiemythen als
vermenselijkende voorstellingen van het natuurleven worden beschreven: koren-,
boom- en andere gewasgoden worden geacht bij de oogst te sterven, tijdens het dorre
seizoen in de aarde af te dalen en in de bloeitijd weer te verrijzen. Frazer verwekte
grote opschudding door

9
10
11

H. Claus, De verwondering, De Bezige Bij, Amsterdam, 1962, p. 195.
P. Claes, De mot zit in de mythe, Eigen beheer, Leuven, 1981, p. 127 e.v.
Cfr. het interview met Claus in Streven (juni 1982, p. 800). Off the record wilde de auteur
nog kwijt dat hij niet de dertien volumes van het oorspronkelijk werk had doorgenomen,
maar wel de verkorte versie die Frazer zelf in 1922 maakte en waarvan sindsdien vele
herdrukken verschenen.
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een parallel te trekken tussen de dood en verrijzenis van heidense godheden zoals
Attis en die van Jezus Christus12. Dat een landbouwmaatschappij als die van Palestina
wèl gebruik heeft gemaakt van agrarische symboliek is echter minder verwonderlijk
dan dat ze het niet gedaan zou hebben. Zo aarzelt ook een sterk in het landleven
geworteld dichter als Gezelle niet, Christus en het koren op één lijn te zetten in zijn
gedicht ‘'k En ete niet, of 't gene ik ete’:
O God, die, als een graan geslagen,
vóór den vlegel vieil;
verleent, des bidde ik U, dat brood mij
alle dagen,
eer mijn herte ontzielt!

Ook Claus interpreteert, zoals we zullen zien, het christendom Frazeriaans.
Het toneelstuk Mama, kijk, zonder handen! (1960) is klaarblijkelijk tegelijk op
heidense en christelijke verrijzenisverhalen geënt: de vaderfiguur Hippoliet Baers
zal hierin op symbolische wijze ter helle dalen en weer verrijzen. Baers' voornaam
herinnert onmiddellijk aan de Griekse held Hippolytus, die na zijn dood weer tot
leven gewekt zou zijn door de godin Artemis (Diana): een mythologische geschiedenis
die de aanzet vormt van Frazers Golden Bough. Baers kondigt zijn nakende dood
dan ook aan in antieke termen: ‘Binnenkort neemt de kalme, zachtvloeiende Lethe
mij op, Charon wacht’13; na een schijndood op zijn 78e verjaardag (die hij als een
soort van wedergeboorte viert) verrijst hij als een ‘omzwachtelde mummie’ (vgl. het
onsterfelijkheidsgeloof van de Egyptenaren) en doet het relaas van zijn hellevaart:
‘Ik heb de ijzige hand gevoeld. Ik ben nedergedaald. De poorten met de oliestille
scharnieren gleden al open. (...) O, ik heb in donkere weiden gelopen op mijn blote
voeten door doornen, een kreng reeds, een uitgeblazen lijf! (...) Ja, gieren vliegen
nader, zij pikken naar mijn ogen, naar mijn lever. (...) In een stroom van lood voer
ik’ (338-339). In deze beschrijving herkent men de poorten van de onderwereld, de
asfodillenweiden aldaar, de straf van Tityus, wiens aangroeiende lever voortdurend
door gieren wordt weggeknaagd, en de Acheron waarover de schimmen varen.
Anderzijds wemelt dit stuk van bijbelse reminiscenties. Baers' huishoudster leest
elke avond in de bijbel van haar grootvader (310); Baers doet

12
13

J.G. Frazer, The Golden Bough (abridged version), Macmillan, London/Basingstoke, 1971,
p. 471 e.v.
H. Claus, Acht toneelstukken, De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, p. 317.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

232
Jackie op de bijbel zweren (305). Uit het Oude Testament worden de geschiedenis
van Noach en zijn zonen (314), die van Salomo's rechtvaardigheid (325) en de namen
van de aartsengel Rafaël en van de roos van Sjaron uit het Hooglied (340) aangehaald;
op het Nieuwe Testament zinspelen de zoektocht van de zwangere Jackie, die met
haar compagnons door de stad loopt ‘als een kleine nederige drievuldigheid’, maar
‘alle herbergen gesloten’ vindt (297); de namen van Maria Magdalena (335) en
Johannes (338); het tot Baers gerichte ‘Onze Vader’ (342); uitdrukkingen als ‘Dat
wie niet gezondigd heeft, de eerste steen werpe’ (324) en ‘Wie een kind kwaad doet,
zal een molensteen rond zijn nek krijgen en verdrinken’ (340). Klaarblijkelijk wordt
Mijnheer Baers hier gelijk gesteld met God de Vader, die als Zoon van zichzelf
verrijst. Vandaar wellicht ook zijn ‘vissenaam’ (Baars = Vis = Ichthus = Christus).
Iedereen aanvaardt en vereert hem, behalve zijn aangenomen zoon Stefan, een typische
Claus-figuur, die weigert zich in de bestaande orde in te schakelen.
Op vernuftige wijze heeft Claus ook de link tussen antiek en christelijk
verrijzenisgeloof duidelijk gemaakt, door de ‘aartsengel’ Rafaël aan Stefan het
lidmaatschap van de literaire kring Phaidoon te laten aanbieden. De Phaidoon is de
dialoog van Plato waarin Socrates in het aanschijn van de dood de onsterfelijkheid
van de ziel aantoont. Zoals men weet heeft deze Platonische idee veel invloed gehad
op het vroege christendom. In feite is de afwijzing van de Vader door Stefan alweer
op rekening te schrijven van oedipale remmingen. Als wees heeft hij een sterke
binding met zijn grootmoeder. Baers zelf evoceert in een charade de Oedipusmythe,
maar Stefan weigert tot drie maal toe de vadermoord te volvoeren die hem op
symbolische wijze zijn Oedipuscomplex zou moeten laten overwinnen. Zoals zijn
aangenomen patroonheilige Alexi(u)s (cfr. zijn schuilnaam Alexis de Rover, 288;
Rafaël noemt hem een ‘heilige’, 307), die zeventien jaar lang als een bedelaar onder
de trappen van zijn vaderlijk huis leefde zonder herkend te worden14, zal hij onder
tafel gaan zitten wachten tot iemand hem een been toewerpt.
Dezelfde heidens-christelijke thematiek bepaalt ook het toneelstuk Vrijdag15. De
problematiek is echter volwassener geworden, daar ze zich van een zoon- naar een
vaderfiguur heeft verlegd. De hellevaart van de hoofdfiguur Georges Vermeersch is
zijn verblijf in de gevangenis na de incest

14
15

J.J.M. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie, De Haan, Haarlem, 19783, p. 229.
Uitmuntend behandeld door G. Wildemeersch in zijn onuitgegeven licentiaatsverhandeling
De rol van de religie in Hugo Claus' ‘Vrijdag’, UIA, Wilrijk, 1977.
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met zijn dochter Christiane. Georges beschrijft aan zijn vrouw die gevangenis als
‘het donkerste gat van het donker’ en ‘als een gat in de grond’ waarin hij ‘naakt als
een worm’ ligt, maar roept haar even later toe dat zij nog niet op zijn graf zal dansen16,
m.a.w. dat zijn dood door een verrijzenis gevolgd zal worden. Georges zal inderdaad
wedergeboren worden als een boete doende christen. Dat gebeurt onder invloed van
een medegevangene, de douanier Jules Dumont, in wie wij de ketter Montanus
herkennen. Deze oud-Cybele-priester bewerkte een syncretisme tussen heidendom
en christelijke leer. In het toneelstuk zien wij hoe Georges zijn heidense natuur
(waarvan de incest een uiting was) aflegt en zich bekeert, een soortgelijke
metamorfose als zijn beschermheilige (oorspronkelijk een landbouwdemon; het
Griekse ‘geoorgos’ betekent landbouwer) onderging. In een interview met Theun
Lammertse17 kon Claus dan ook stellen dat zijn stuk ‘de overgang van paganisme
naar christianisme’ symboliseert.
Vrijdag is inderdaad een bijna godsdienstpsychologische studie over de
verwantschap tussen de antieke vruchtbaarheidsreligies en het christendom. De Grote
Moeder (Cybele) blijkt een voorloopster te zijn van Maria, die evenals zij ‘op de
bergen’ (in het stuk bovenaan de trap) wordt vereerd; de zoon-god een voorafbeelding
van de stervende en verrijzende Christus. Zoals in de initiatieriten zal een
wedergeboorte de zoon moeten losrukken van de moeder, de natuur, om hem een
plaats in de orde van de vader, de maatschappij, toe te wijzen. De ‘natuurlijke’ incest
wordt taboe, de herinnering eraan met schuld beladen.
Dit zondebewustzijn leidt Georges tot een boetedoening in de vorm van een
zelfbestraffing: hij vraagt zijn vrouw het overspel waarvan hij het slachtoffer is
geworden, te herhalen. Door die symbolische heropvoering van het Oedipale drama,
waarin zijn vrouw de rol van moeder, haar minnaar die van vader en hijzelf die van
kind opneemt, wil Georges zijn moederbinding doorbreken. Tragisch ironisch is het
dat de vrouw en haar minnaar, niet begrijpend wat er op het spel staat, weigeren ‘mee
te spelen’.
Ondanks hun Oedipale onderbouw is het moeilijk twee stukken van Claus te vinden
die diametraler tegenover elkaar staan dan Mama, kijk, zonder handen! en Vrijdag.
Beide titels suggereren ‘stuurloosheid’ en ongebondenheid: vrijheid. In het eerste
toneelstuk probeert een zoon zich aan

16
17

H. Claus, Vrijdag, De Bezige Bij, Amsterdam, 1969, p. 40.
Overgenomen in programmabrochures van het stuk (vgl. G. Wildemeersch, O.c., p. 3).
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maatschappelijke en familiale dwang te onttrekken; in het tweede breekt een vader
met de seksuele regels door incest te plegen met zijn dochter. De zoon-figuur zal
zijn vrijheidsideaal hoog houden door de wet van de Vader niet te aanvaarden en ten
koste van alles de ‘verrijzenis’ (een ander leven) af te wijzen. De vader-figuur, hoe
sterk ook door zijn moederbinding bepaald, zal de culturele orde beamen en zich tot
een nieuw bestaan ‘bekeren’.

Drievoudig verlangen
De roman Het verlangen18 is opnieuw een werk dat de dialectiek tussen de grenzeloze
begeerte en de inperkende wet behandelt. Het is voor Claus' doen ongewoon dat hij
die thematiek niet vanuit één - min of meer solipsistisch voorgestelde - hoofdfiguur
benadert, maar in verschillende personages. Twee daarvan, Michel en Jaak, zijn ook
uiterlijk elkaars antipoden: de ene is een halfbloed, de andere een withuidige dikkerd.
Michel is een vrijgezel die zijn vader nooit gekend heeft en in een
haat-liefdeverhouding met zijn moeder leeft; Jaak een huisvader die zijn huwelijk
ziet stranden en een speciale genegenheid heeft voor zijn geesteszieke dochter. Samen
maken zij een reis die voor Michel een mislukking zal betekenen en voor Jaak een
nieuw leven zal inluiden.
Net zoals in De hondsdagen en De verwondering wordt de hellevaart dus als een
reis voorgesteld. Die reis leidt van Gent naar Amerika, het land van de onbegrensde
mogelijkheden (ook op gebied van seks en spel). Het model van de tocht is, zoals
Claus in interviews heeft onderstreept en in de tweede druk van zijn boek ten
overvloede door bijbelse motto's en een nawoord heeft aangeduid, de geschiedenis
van Jakob, die van Kanaän naar het land van zijn oom Laban reisde om er diens
dochter Rachel te verwerven. Reeds Thomas Mann heeft in zijn roman Die
Geschichten Jaakobs (1933), het eerste deel van zijn tetralogie Joseph und seine
Brüder, Jakobs reis naar Mesopotamië voorgesteld als een hellevaart (ondermeer
door de bijbelse held te laten begeleiden door de jakhals, de Egyptische zielevoerder
Anubis)19.

18
19

H. Claus, Het verlangen, Bezige Bij, Amsterdam, 1978 (1ste en 2de druk).
T. Mann, Joseph und seine Brüder I, z.p. Fischer, 1966, p. 221; vgl. S. Mannesmann, Thomas
Manns Roman-Tetralogie ‘Joseph und seine Brüder’ als Geschichtsdichtung, A. Kümmerle,
Göppingen, 1971, p. 48.
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Naast deze Oudtestamentische verwijzingen bevat Claus' roman ook christelijke
allusies. De naam van het speelcafé De Eenhoorn, waarin het verhaal begint, duidt
op Jezus Christus (de mythische eenhoorn kon alleen in de schoot van een maagd
gevangen worden); het drankhuis wordt trouwens vergeleken met de stal van Betlehem
op het ogenblik dat een mooi meisje, Marianne er opdaagt (15). In Claus' gewone
syncretistische stijl wordt deze Maria even later gelijkgesteld met de
vruchtbaarheidsgodin Venus (20, vgl. ‘minigodin’ 18). De geboorte van de verlosser
kan echter niet plaatsvinden omdat, zoals een van de gasten opmerkt, de ‘geest’ (de
H. Geest) ontbreekt (8). In feite is de bevruchter gestorven. Marianne wordt immers
de ‘laatste weduwe van Rikkebot’ (63) genoemd. Deze Rikkebot is een incarnatie
van de vruchtbaarheidsgod; hij komt aan de kost als vertegenwoordiger van
‘bal-pennen’ (10). Zijn naam heeft ook bijbelse connotaties: Rechobot is de waterput
die Izaak, vader van Jakob, voor zijn volk groef. Nu deze vruchtbaarheid brengende
‘waterput’ verdwenen is, stinkt het café naar een ‘sterfput’ (7).
In deze toestand van onhoudbare steriliteit, die aan het begin van T.S. Eliots The
Waste Land herinnert, zullen twee mannen op weg gaan om de exploten van de
gestorven vader te herhalen. De beeldspraak van het boek stelt seksualiteit en spel
met elkaar gelijk (zo legt Markske op p. 51 zijn ‘spel’ op tafel...). De tocht naar de
vrouw in de onderwereld wordt dan ook een reis naar de speelholen van Las Vegas.
Tot drie maal toe verwijst de auteur bedekt naar het hellevaartthema. Een eerste maal
wanneer hij het heeft over ‘die glorieuze Hel die zeventien maanden zou duren, het
Rijk van Rikkebot’ (10); een tweede maal wanneer Jaak Los Angeles met een ‘kleurige
hel’ (103) vergelijkt (beide mannen hebben dan net een ‘helse rit’ door een
ontspanningspark achter de rug); een derde maal wanneer de hoer Rachel Jaak
verzekert dat zij hem van de ‘hel’ zal verlossen (‘suck the hell out of you’, 241).
In tegenstelling met Michel, die op zijn reis alleen stripshows en pornobladen te zien
krijgt, zal Jaak zijn seksuele opdracht vervullen. Zoals zijn bijbelse voorbeeld zal
hij na vele tribulaties zijn Rachel in de armen mogen drukken. Tijdens de tocht erkent
hij ook de zuiverheid van zijn gevoelens voor zijn vrouw en komt hij te weten dat
Rikkebot de oorzaak van de geestelijke instorting van zijn dochter is. Hij zet dit valse
voorbeeld van zich af, verlaat zijn kameraden en gaat met zijn vrouw een nieuw
leven in, niet ver van het instituut waarin zijn dochter is opgenomen. Michel blijft
in Rikkebot een voorbeeld en een vader zien (64, 149, 203), maar hij weet ook dat
hij nooit een ‘put’ zal worden zoals deze, maar altijd een ‘vuilput-
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je, een sterfputje’ (152) blijven. Na zijn mislukte reis keert hij ontgoocheld naar huis
terug.
Het merkwaardige van deze roman is dat hij drie metamorfosen van het verlangen
naast elkaar toont. De figuur van Jaak stelt het gelegaliseerde verlangen voor: hij zal
in zijn huwelijk de moed en de kracht vinden om een nieuw leven te beginnen. Zoals
Georges Vermeersch in Vrijdag heeft hij zijn hellevaart als een loutering ervaren.
De figuur van Michel representeert het perverse verlangen: de afwezigheid van de
vader en de almacht van de moeder drijven hem naar het vadersubstituut Rikkebot,
zonder dat hij in die aantrekking zijn homoseksuele geaardheid erkent. De figuur
van Didi, de krankzinnige dochter van Jaak, belichaamt het schizofrene verlangen.
Op het einde van de roman wordt verhaald hoe zij zich totaal van de buitenwereld
afzondert, zoals dat in bepaalde gevallen van schizofrenie het geval is20. De stamgasten
vernemen dat ‘Didi de laatste tijd toiletpapier in haar mond stak, in haar neusgaten,
in haar oren, en ook van onderen, in 't kort, in al haar openingen’ (255). Jaak
aanvaardt de Wet, Michel probeert eraan te ontsnappen, Didi sluit ze uit21.

Descensus ad inferos
Het valt niet moeilijk in te zien waarom de hellevaart een van de meest universele
mythen is. Zij verbindt de drie mysteries van het menselijk bestaan: dood, seksualiteit,
geboorte. In de onderwereld afdalen betekent de wereld van de schimmen betreden,
sterven zonder het bewustzijn te verliezen. Het betekent ook ingaan in de schoot van
ons aller moeder, de aarde, het taboe van de incest doorbreken. Het betekent tenslotte
de dood overwinnen en opnieuw geboren worden.
De godsdiensthistoricus Mircea Eliade heeft in diverse van zijn werken22 de
descensus ad inferos (afdaling in de onderwereld) beschreven als een regressus ad
uterum (terugkeer naar de moederschoot) en ze beide vergeleken met de mythe zelf
in zoverre ook die een regressie verhaalt naar een oorsprong vanwaaruit een
regeneratie mogelijk is. De mythe van sterven

20
21
22

G. Deleuze & F. Guattari (L'anti-Oedipe, Minuit, Paris, 1975, p. 14) halen het voorbeeld aan
van Antonin Artaud, een van Claus' favorieten.
In de terminologie van Jacques Lacan gaat het hier om een ‘forclusion’ (vgl. A. Mooij, Taal
en verlangen, Boom, Meppel, 1975, pp. 148-164.
M. Eliade, Naissances mystiques, Gallimard, Paris, 1959; Id., Aspects du mythe, Gallimard,
Paris, 1963, p. 100 e.v.; Id., Le sacré et le profane, Gallimard, Paris, 1965, p. 176.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

237
en verrijzen staat centraal in allerhande riten. In de initiatieplechtigheden van de
primitieve maatschappijen keert de jongen terug tot een soort van embryonale staat
alvorens een nieuw leven aan te vatten als lid van de mannengemeenschap. Een
soortgelijke symboliek is ook te vinden bij de inwijdingsriten van de mysteriën.
Eliade zelf trekt een parallel met de psychoanalyse: ook die is voor de patiënt een
terugkeer naar de oorsprong, een delven in de ‘diepte’ op zoek naar de vroegste
trauma's van het psychisch leven. Eliades vergelijking blijft oppervlakkig, omdat zij
geen rekening houdt met de psychoanalytische dimensie van de initiatie zelf. Elke
inwijding verloopt naar het model van een zich afwikkelend Oedipuscomplex. Zoals
het kind zijn oorspronkelijke imaginaire identificatie met de Moeder moet prijsgeven
en de symbolische wet van de Vader moet aanvaarden, zo moet ook de geïnitieerde,
na een symbolische terugkeer in de schoot van moeder aarde, zich daaruit losrukken
en in het spoor van zijn verlossend voorbeeld een nieuw leven beginnen.
Deze analyse maakt duidelijk dat het herhaaldelijk terugkeren van het
hellevaartthema in Claus' werk geen lichtvaardig koketteren met primitieve
denkbeelden of een uitstallen van esoterische eruditie hoeft te zijn, maar begrepen
kan worden als een discreet middel om de psychoanalytische draagwijdte van het
gebeuren te verhelderen.
Anders dan in de initiatieriten heeft de hellevaart bij Claus geen collectief, maar
een uitgesproken individueel karakter. Dit betekent echter niet dat het sociale element
erin afwezig is. Integendeel, of het individu in zijn hellevaart slaagt, hangt af van de
mate waarin de maatschappelijke orde hem na afloop ervan aanvaardt en vice versa.
De positie van Claus' helden blijft in dit opzicht ambigu, zoals de slotscènes van de
besproken werken aantonen. Zo geeft Philip de Vogel in De hondsdagen tenslotte
toe aan de dwang van een ‘normale’ man-vrouw-verhouding, maar ervaart dit in de
laatste woorden van het boek blijkbaar als een soort van nederlaag: ‘Orde. Er is een
tijd van beminnen en een van bedrogen worden. Een tijd van trots en een tijd van
deemoed’. Victor de Rijckel kan aan het eind van De verwondering alleen een
schreeuw uiten, die bij de goegemeente op afkeer stuit. Stefan in Mama, kijk, zonder
handen! kruipt, door iedereen verlaten, tenslotte als een hond onder de tafel (symbool
van de moederlijke bescherming). In Vrijdag wordt Georges' poging om zijn schuld
intersubjectief uit te boeten door de anderen niet begrepen. Jaak in Het verlangen
slaagt er weliswaar in zijn vrouw weer voor zich te winnen, maar die
liefdesverhouding zelf is een vlucht uit de gemeenschap waartoe hij behoort.
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Psychoanalytisch gezien vertegenwoordigt de hel de sfeer van het moederlijke. Denk
aan ‘das Ewigweibliche’ aan het slot van Goethes Faust II. Claus' personages kunnen
zich hun moederbinding slechts bewust worden door in die hel af te dalen, te
regrederen met het oog op een regeneratie. Het vaderlijk voorbeeld is daarbij echter
een bron van verwarring. In De hondsdagen en in De verwondering zijn de
vadersubstituten te zwak, in Mama, kijk, zonder handen! is de vader zo machtig dat
hij de zoon verplettert. Georges' voorbeeld in Vrijdag, de douanier Dumont, is een
karikatuur van een verlosser; Rikkebot in Het verlangen is geen vader, maar een
verrader. Geen van deze pseudo-vaders is bij machte de hoofdfiguur echt te helpen.
Men kan de problematiek van de hellevaart algemener formuleren als de spanning
tussen begeerte en wet: een begeerte die naar versmelting met het moederlijke smacht,
een wet die de begeerte uit deze onmiddellijkheid verlost door ze tot een
maatschappelijk aanvaard verlangen te maken. Claus' oeuvre toont zowel het failliet
van de brute begeerte aan als het falen van de pure wet. Zijn vele werken zijn evenveel
pogingen om de problematiek tot een dialectische oplossing te voeren.
De blootgestelde tegenstelling loopt gelijk met een aantal andere tegenstellingen
die dit zo gevarieerd oeuvre bepalen: die van individu en maatschappij, experiment
en traditie, natuur en cultuur. Zij werpen licht op de paradoxale persona's van de
auteur: de revolterende eenzaat die zich engageert, de experimenteel die de traditie
plundert, het stadskind dat natuurgedichten schrijft. Tot welke conflicten en
concessies, confrontaties en compromissen al deze contradicties aanleiding hebben
gegeven is nog nauwelijks onderzocht. De sterkte van Claus' werk bestaat erin dat
die contradicties dezelfde zijn als die van de maatschappij waarin het ontstaan is.
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De vorm van het teken
Leo Geerts
‘Wie erin bladert, koopt het’, zegt Verstockt trots. En dat blijkt inderdaad vaak het
geval te zijn. De genesis van de vorm1 zit vol met intrigerende illustraties. Of het nu
gaat om een lino van Jozef Peeters uit 1920 (1), een symbolencatalogus van een
computerbedrijf (3) of rotstekeningen uit de prehistorie (2), Verstockt zet het allemaal
brutaalweg naast mekaar. Zijn het niet allemaal vormen? Niet allemaal tekens?

1. J. Peeters, 1920

2. prehistorische rotswand

3. computersymbolen

1

Mark Verstockt, De genesis van de vorm, Standaard Uitg., Antwerpen, 1982, 193 pp.,
overvloedig geïllustreerd, BF. 745.
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Je raakt geïntrigeerd door deze wirwar van tekens in allerlei vormen en door de
commentaar van Verstockt, die uit deze chaos ‘de genese van de vorm’ probeert te
distilleren. Zijn bedoeling is duidelijk: ‘een hiërarchie opstellen van zeg maar de
krabbel, de kras, tot geometrische vormen: cirkel, vierkant, driehoek’ (p. 10). Is er
een hiërarchie? Is die cultuur-historisch bepaald? Zijn er constanten in de evolutie
van krabbel naar driehoek?
Op deze vragen krijg je een duidelijk, zij het vaak hypothetisch antwoord. In een
eerste hoofdstuk Naar de oerbeelding inventariseert en bespreekt Verstockt: de
afdrukken van het lichaam, wat kan gaan van vingerstippen over handafdrukken tot
de blauwe afdrukken van vrouwenlichamen in het werk van Yves Klein (4) en waarin
de rougeafdruk van vrouwenlippen evenmin wordt vergeten; dan komen de krabbels,
een interessant, nog chaotisch en vormeloos fenomeen: ‘de chaos waaruit het tekenen
ontstaat’, sterker nog: ‘wij mogen besluiten dat in de chaos van de krabbel het spoor
ligt voor het tekenen’ (5).

4. Yves Klein, Anthropométrie

5. Paul Klee, De Chaos
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Het tweede hoofdstuk De oertekens behandelt de al iets meer gestructureerde tekens:
stippen en punten, krassen en krassen die lijnen worden (6) en krassenstructuren
(7). Pas na stippen, punten, krassen komen eigenlijke lijnen: de golvende en
zigzaglijnen in allerlei combinaties (8). Pas daarna komen de rechten, waarbij een
combinatie van een horizontale en een verticale een kruisvorm oplevert, samen met
trouwens allerlei andere, meer ingewikkelde en gestructureerde geometrische
aanzetten (9).

6.

7.

8.

9.
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Even ingewikkelde structuren vertrekken vanuit een spiraal en een concentrische
cirkel, twee vormen die volgens Verstockt zowel in een logische als in een historische
evolutie voorafgaan aan de eigenlijke cirkel-vierkant-driehoek-mogelijkheden. Hier
situeert Verstockt bijvoorbeeld een Koefische kalligrafie in labyrintvorm, gebaseerd
op de namen van Mohamed en Ali (10), even goed als spiralen en concentrische
cirkels uit rotswand-tekeningen (11).

10.

11. Spiralen en concentrische! cirkels worden labyrinten op de rotswanden van Mongor (Spanje).

Pas daarna komt de ontwikkeling van de kruisvorm, de dubbele bijl en de swastika,
een onderdeel waartegen wijlen Jo Du Bois, die Verstockt met goede raad bijstond,
enkele bezwaren had2. Aangezien ik daarover zowel met Du Bois als met Verstockt
heb gepraat, kan ik die discussie niet objectief meer weergeven. Ze had te maken
met zowel de christelijke symboliek van het kruis - dat als vorm en teken evenwel
van veel oudere datum is - als met de angstvalligheid waarmee Verstockt de symboliek
uit zijn werk wilde weren. Dit is hem vanzelfsprekend niet gelukt: vormen zijn
oorspronkelijk altijd zwaar geladen tekens geweest. Veel van Du Bois' bezwaar wordt
ondervangen in de voorliggende eind-tekst, waarin ontzaglijk veel
cultureel-antropologisch materiaal is verwerkt.

2

Jo F. Du Bois, Praten met Mark Verstockt, in Streven, oktober 1980, pp. 57-69.
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In een derde hoofdstuk komen we eindelijk aan bij de basisvormen:
cirkel-vierkant-driehoek, en wel in die volgorde. De titels zijn niet lukraak:
oerbeelding, oertekens, basisvormen. Met de volgorde cirkel-vierkant-driehoek zet
Verstockt zich af tegen Klee (vierkant-driehoek-cirkel) en sluit hij aan bij de
traditionele Westerse opvatting, bij de geometrie als vak.
Verstockt zou geen kunstenaar zijn, indien hij het bij dit overzicht van de evolutie
van stip en/of krabbel naar geometrie had gelaten. In een vierde hoofdstuk De mens
en de oergeometrie behandelt hij wat minder strak, zeker minder hiërarchisch de
mens en de geometrie van zijn lichaam (Verstockt verzorgde ook de lay-out van een
boek over Béjart en het Ballet van de XXe Eeuw), alfabet en geometrie en het teken
mens (12 en 13).

12. Mens (Chinees)

13. Het teken mens
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En om het helemaal artistieke punch te geven vroeg Verstockt ook nog aan een
honderdtal hedendaagse kunstenaars om de drie basisvormen (cirkel, vierkant,
driehoek) te tekenen ‘in een volgens hen bruikbare visie of zoals zij die in hun werk
toepassen’ (p. 129). Daaruit kwamen enkele erg typerende inzendingen voort, o.m.
van Pierre Alechinsky (14), Guy Vandenbranden (15) en Azuma (16). Maar Bram
Bogart demonstreerde bijvoorbeeld gewoon dat hij met die basisvormen niets kan
doen; niet alleen stuurde hij slechts één vierkant in, het was niet eens een echt vierkant
(17).

14. Alechinsky

15. Vandenbranden

16. Azuma
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17. Bram Bogart

Een constructivistische visie
Tot daar het boek als zodanig. Hier en daar werd al aangeduid waar een mogelijke
discussie met Verstockt kan beginnen. Wellicht een heel fundamentele kritiek schuilt
in enkele opmerkingen van Frans Boenders over het streng-hiërarchische van
Verstockts werk: ‘Op welke criteria zou die kunnen gegrond zijn? En waarom zou
chaos lager staan dan geometrie? Om maar iets te noemen, in de visie van het taoïsme
is de ongedifferentieerde chaos (...) rijker dan de dorre wereld van de opgedeelde,
netjes van elkaar gescheiden vormen. Het komt me voor dat Verstockt met de
introductie van het concept “hiërarchie” onbewust een ideologie in zijn beschrijving
van de tekens binnenbrengt’3.
Met deze opmerking zitten we in een oeverloos debat, met name dat over de
zogeheten gelijkwaardigheid van alle culturen, het bekende antropologische
vooroordeel. Het is een zeer positief vooroordeel dat bijvoorbeeld vaak ingeroepen
wordt bij het verdedigen van Amerikaanse Indianen, die

3

Frans Boenders, Verstockt en de vormen in Kunst en Cultuur, mei 1982, Paleis voor Schone
Kunsten, Brussel.
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immers evenveel recht hebben op hun eigen cultuur als wij. Maar het lijkt wel sterk,
hier meteen van een ‘ideologie’ bij Verstockt te spreken. Welke zou dat dan zijn?
‘Uitspraken als bovengenoemde geven aan dat de auteur denkt volgens een
positivistisch evolutionair patroon met een welhaast onstuitbare opgang van “lager”
naar “hoger”, een soort Teilhardiaanse visie die gericht zou zijn naar het Punt Omega
- ook al een geometrische vorm!’, aldus Boenders. In deze zeer algemene termen zal
Boenders wel gelijk hebben, al blijft de stap van een ‘hiërarchie’ naar een ‘ideologie’
wel groot. Slechts bij een doorgedreven analyse zou men die stap mogen zetten.
Want vooraleer bij Verstockt gesproken kan worden van een ideologie in de strikte
zin, moet uitgemaakt worden in hoeverre de (alleen westerse?) geometrie niet
inderdaad superieur is aan de (vaak ‘primitief’ genoemde) niet-geometrische
opvattingen over vormen. Met de keuze voor de geometrie kiest men inderdaad voor
een Westers cultuurpatroon, maar dan wel in een zeer technische en weinig
ideologische zin. Boenders kan toch moeilijk beweren dat je met een chaotische
benadering van krassen, punten, onaffe cirkels of wat dan ook, een werkinstrument
kan creëren dat even bruikbaar is als de geometrie.
Van de constructivist Verstockt kan je trouwens niets anders verwachten dan deze
poging om van ‘chaos tot geometrie’ te komen, waarbij de geometrische vorm
inderdaad als artistiek superieur wordt gezien. Het is trouwens waar, dat nog altijd
talloze mensen hoofdschuddend aan zowel chaotisch-abstracte als
geometrisch-abstracte kunst voorbijgaan. Maar dat betekent niet dat Verstockt
opgesloten zou zitten in de geometrie. Nog juister, dat Verstockt niet zou mogen
kiezen voor een eenzijdig-geometrisch constructivisme, dat eindelijk door de moderne
technologie en haar materialen mogelijk is geworden. Dat Verstockt - ook al veel
vroeger in zijn materiaal- en vormkeuze - kiest voor de Westerse beschaving zoals
die vandaag potentieel mogelijk is, dat is nu eenmaal minder een ideologische dan
een artistiek-vormelijke keuze.
Toegegeven, een artistiek-vormelijke keuze is per definitie ook altijd een
impliciet-ideologische. Geen enkele keuze is waardevrij. Maar zelfs wanneer b.v.
Picasso op een bepaald moment koos voor Afrikaanse vormen, dan nog deed hij dat
op grond van een vrijheid om het Afrikaanse te integreren, een vrijheid die de
Afrikanen vice versa niet hebben. Zelfs wie, zoals een held van Carpentier4, verdwijnt
in de primitieve jungle om aan

4

Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, vertaald als Heimwee naar de jungle, Meulenhoff,
1960 en 1976.
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onze beschaving te ontsnappen, sleept Bach en Mozart, jeans en elektriciteit, plexiglas
en geometrie mee. Alle positieve antropologische vooroordelen ten spijt, het
omgekeerde lijkt minder voorstelbaar.
Hoewel het hier niet mogelijk is, dit - onlangs nog door Kolakowski aan de orde
gestelde5 - debat eens en voorgoed te beslechten, men kan Verstockt niet bekritiseren
met een globale cultuurkritiek op de geometrie als zodanig. Zelfs wie, zoals ik, zeer
veel moeite heeft met Verstockts constructivisme, omdat vooral de multinationals
dit soort kunst én wensen én kunnen betalen, kan daarom zijn waardering voor De
genesis van de vorm niet opschorten. Hoe fantasierijk en poëtisch-ritmisch de
ontwerpen van Verstockt ook zijn (18), ik zou niet in een wereld van alleen maar
deze vormen kunnen leven. Dat kan alleen een onpersoonlijk geworden multinational.
Maar nog minder zou ik kunnen leven met een kunst die niet eens op het niveau van
onze reëel-bestaande cultuur werkt. En dat doet Verstockt juist wel, zowel in de
praktijk als in dit theoretische geschrift. Men zou Boenders' kritische opmerking,
indien men daar kwaadaardig genoeg voor was, dus kunnen gelijkstellen met het
schouderophalen van de ‘gewone man’ tegenover ‘moderne kunst’...

5

Leszek Kolakowski, Waar zijn de barbaren, in Tijdschrift voor Diplomatie, 8e jaargang, nr
9 (overgenomen uit Der Monat).
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Vorm of teken?
Het boeiende aan Verstockts werk is juist dat men tot dergelijke vér-gaande kritiek
komt, indien men erop wil reageren. Een tweede opmerking werd gemaakt door
Georges Adé bij de persvoorstelling. Meer nog dan Jo Du Bois of ikzelf was Adé
bij de voorbereiding en de eindredactie van dit gigantische werkstuk betrokken. Wat
hij te zeggen heeft is dan ook ter zake. Hij verweet Verstockt dat hij met de term
‘vorm’ modderde in plaats van al die vormen zonder enig onderscheid ‘tekens’ te
noemen. Deze tegenstelling berust op het verschil tussen een constructivist en een
semioloog. Adé, linguïst, is uiteraard veel gevoeliger voor de semiotische benadering,
terwijl Verstockt juist worstelt met de vorm als zodanig. In die zin sluit Adés kritiek
aan bij die van Jo Du Bois.
Een zijdelingse benadering waarmee Verstockt juist de vormkwaliteit van elk
teken wil redden, bestaat in zijn onderscheid tussen open en gesloten tekens. Een
open teken is bijvoorbeeld ‘K’, terwijl de letter ‘O’ een gesloten teken, dus een vorm
is. Ook Boenders haalt dit onderscheid aan in zijn aanval op het hiërarchisch systeem
in het boek. Verstockt zegt immers: ‘De gesloten tekens behoren tot een hoger
cultureel niveau en de moeilijkheidsgraad van de uitvoering ligt hoger dan bij de
primaire open tekens. De vervaardiging ervan stelt hogere bewustzijnsvoorwaarden
en vergt een rationele inzet: compositie, verhouding, correctie, combinatie, censuur...’
(p. 11).
Je zou kunnen stellen dat de verwoording ongelukkig is: ‘hogere’
bewustzijnsvoorwaarden, ‘rationele’ inzet, ‘hoger’ cultureel niveau. Hier voelt men
inderdaad dat geloof in een evolutionair positivisme waarover Boenders het had.
Maar nogmaals: dit wordt dan geen aanval op Verstockt, maar in wezen op de hele
Westerse wetenschap.
Zowel Adé als Boenders probeert een eigen benadering aan Verstockt op te dringen.
Adé had daar meer gelegenheid toe dan Boenders: de grandioze synoptische tafel
van alle tekens/vormen en hun combinaties, die als bijvoegsel in het boek zit, had
Verstockt zonder Adés semiotische systematiek nooit kunnen afwerken. Maar het
blijkt dat niemand Verstockt heeft kunnen wegjagen van het uitgangspunt dat zijn
kunst en zijn leven beheerst: de superioriteit van de geometrische tekenspelen die
met de hedendaagse technologie mogelijk zijn geworden.
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Een basiswerk
Enige discussie over de kritiek die Verstockt geoogst heeft, soms tot zijn verbaasde
gekwetstheid, wat niet hoefde, was hier nodig. Juist die kritiek toont aan, hoe niemand
eigenlijk nog om dit werkstuk heen kan, wil hij deskundig meepraten over vormen
en tekens. Dat het geen nieuw ‘evangelie’ kon worden, zoals bepaalde
Bauhaus-teksten, kan alleen Verstockt misschien verbazen. De grote
materiaalverzameling zowel als de volgehouden systematisering is niet meer weg te
denken. Waar b.v. Boenders een randopmerking plaatst over bepaalde omschrijvingen
van hindoe-symbolen (‘godheden’, zegt Boenders), daar heb je niet echt een
boodschap aan. Het enige wat men met Verstockts werk dan doen, is: een massieve
aanval. Maar dat kan niet zonder een even genuanceerde en rijk-geïllustreerde visie
die er pal tegenover gaat staan. Mocht Verstockt die tegen-visie uitlokken, dan pas
is een publiek debat begonnen over het thema waarmee hijzelf nu zowat vijftien jaar
bezig is geweest.
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Goethe en de valse subjectiviteit
Leo Loewenthal1
Vijftig jaar geleden, bij de 100e verjaardag van Goethes dood, schreef Walter
Benjamin: ‘Ieder woord over Goethe dat we dit jaar kunnen uitsparen, is een zegen’.
In 1949, bij de 200e verjaardag van Goethes geboorte, zei Thomas Mann in een
voordracht over Goethe en de democratie: ‘Ik heb u niets nieuws te vertellen’. En
onlangs nog verzekerde Leo Kreutzer, in Mein Gott Goethe, ons: ‘Met Goethe is
geen enkele idee meer te verbinden die nog enige noemenswaardige rol zou kunnen
spelen’. Intussen zwelt de vloed van Goethe-literatuur nog steeds aan: een studie
over de ‘culturele meerwaarde’ in Wilhelm Meister, een ‘psychogram van een groot
mens en dichter’, studies van hermeneutische, existentiële, structuralistische,
poststructuralistische en wat voor andere signatuur nog allemaal. Hoe lang nu al
heeft Goethe moeten opdraven als een pontificaal kroongetuige of een zondebok die
men naar hartelust kan belasteren?

Goethe-cultus
De chronologie van het fatum wil dat Goethevieringen om de vijftig of honderd jaar
na zijn geboorte- of sterftejaar (1749-1832) telkens met kritieke momenten van de
Duitse geschiedenis samenvielen: 1849 viel kort na de mislukte burgerlijke revolutie;
1882 en 1899 stonden in het teken van de zogeheten Gründerjahre: de Duitse ‘Geist’
zou de wereld ‘genezen’, en we weten wat dat geworden is; het Goethejaar 1932
stond aan de vooravond van de periode van de absolute schande, 1949 in de schaduw
van wat zich in die periode had voltrokken. In augustus 1949, in zijn
openingstoespraak voor een internationaal congres, boorde Franz Böhm het
bespottelijke alibi in de grond waarmee de Duitsers op plechtige momenten van
nationale triomf of nederlaag hun Goethe erop los citeren om hun ver-

1

Dit is een vertaling en lichtelijk ingekorte bewerking van de rede die L. Loewenthal eind
maart van dit jaar in Frankfurt a.M. uitsprak ter gelegenheid van de 150e verjaardag van
Goethes dood. Loewenthal is vanzelfsprekend alleen voor de oorspronkelijke Duitse tekst
verantwoordelijk.
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meende grote daden te verheerlijken of hun reële schanddaden te verhullen: ‘De kreet
“terug naar Goethe” maakt ons niet tot een politiek vrij volk... Van Goethe leidt geen
weg naar het Nationaalsocialisme, maar ook geen weg die ons ervoor behoedt of
ervan bevrijdt’. En Böhm waarschuwde voor het opgefokte alleenzaligmakende
ideaal van de ‘persoonlijke cultuur’, die ‘nooit lang stand kan houden als ze niet de
kracht heeft om uit zichzelf een daaraan beantwoordende politieke en
maatschappelijke cultuur te verwekken’. Ik geloof dat deze afzwering van de cultuur
der innerlijkheid ons tot een beter begrip van Goethe en zo ook tot een beter zelfbegrip
kan brengen. Ik geloof dat Böhm hierin dichter bij ons hoort te staan dan de historicus
Franz Meinecke, die in 1946, onmiddellijk na de ineenstorting van het
Nationaalsocialisme, in Die Deutsche Katastrophe, voor zijn radeloosheid geen
betere troost vond dan een beroep op Goethe. We moesten terugkeren ‘naar de altaren
van onze vaderen’ en hij pleitte voor iets dat de geest van zijn kroongetuige Goethe
eigenlijk volkomen tegenspreekt: ‘Alles komt nu aan op de verinnerlijking van ons
bestaan... Over de ruïnes van de Bismarcktijd heen moeten we de weg naar Goethe
terugzoeken’; in alle Duitse steden zou een Goethe-gemeenschap moeten komen,
die zich, het liefst op zondag in een kerk, op Goethes nalatenschap zou bezinnen.
Dezelfde anti-politieke cultus van de innerlijkheid vinden we terug bij Ortega y
Gasset. Ook hij ging, in 1932, op zoek naar een ‘inwendige Goethe’. Hoezeer deze
cultus van de innerlijkheid in beide gevallen ook door ‘mensen van goede wil’
gepropageerd werd, hij verspert alle inzicht in het specifiek historische en daarom
ook morele belang van Goethe voor onze tijd. Dergelijke proclamaties, die van Goethe
een zielskleinood maken, slaan trouwens heel gauw om in proclamaties over een
Goethe als marktwaar voor de massacultuur: ‘Nog steeds dient zijn portret als
embleem van de Duitse geest. De hele cultuurexport van de Bondsrepubliek gebeurt
in zijn naam; hij moet borg staan voor de kwaliteit van het Duitse vakmanschap.
Goethe wordt gebruikt als warenmerk, net als Karajan, Mercedes of Siemens’
(Frankfurter Allgemeine, 18 augustus 1979).
Deze officiële reclamecultus bereikte een van zijn dieptepunten op de vooravond
van het Nazi-regime. Het Berliner Tageblatt beschreef de Goetheviering van 22
maart 1932 in Weimar als volgt: ‘De ministerpresidenten van bijna alle Duitse
deelstaten, talrijke ministers uit Oostenrijk, Hongarije en enkele Balkanlanden, vele
cultusministers uit de Duitse deelstaten, vertegenwoordigers van de wetenschappelijke
wereld, Goethevorsers uit binnen- en buitenland, vertegenwoordigers van de
Rijksadministratie, van het Rijksleger, van de Rijksmarine en van de verschillende
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parlementen hadden op het podium plaatsgenomen’. En de reeds duidelijk
aangebruinde president van de Goethegesellschaft, Julius Petersen, verkondigde:
‘Een nieuwe tijd, die zich onder apocalyptische voortekenen aankondigt, zien we
niet zonder angst tegemoet. Maar hoop kan ons uit de kerker van het heden bevrijden.
De dichter breekt de poorten van de toekomst open en schrijdt aan ons hoofd de
duisternis binnen’. Nog dezelfde avond had Walter von Molo het lef, het feest in
Weimar ‘de stonde van de volksgemeenschap’ te noemen, ‘het hele Duitse volk’ was
‘Goethes familie’. En terwijl dit officiële Duitsland alles wat Goethe vertegenwoordigt
aan het verraden en begraven was, herhaalde zich in de linkse oppositie de tragische
komedie tussen sociaal-democraten en communisten. Het communistische Der Rote
Aufbau schreef op 1 juli 1932 dat ‘de weergaloze Goethecultus nu ook de
sociaal-democratie te pakken had gekregen’, terwijl haar leiders, ‘de gymnasiaal en
academisch gedrilde kleinburgerij, de geestelijke elite van het sociaalfascisme’, geen
benul had van Goethes ware betekenis. Zij, de communisten, wisten wel wat Goethe
betekende: ‘Hij is van ons: als dialectisch kunstenaar, als de grootste taalschepper
die gestalte heeft gegeven aan die wereld van vorm en inhoud die, op een hoger
niveau van de cultuurhistorische spiraalbeweging, neergelegd is in de topprestaties
van de proletarisch-revolutionaire literatuur’. Dat was wel iets helemaal anders dan
wat Carl Sternberg tien jaar eerder in het linksradicale blad Aktion geschreven had:
‘Wij begrijpen Goethe en dergelijke dichters niet meer, wij hebben een denken van
een ander kaliber nodig. De bourgeoisie mag Goethe hebben’. Maar wilde de
bourgeoisie Goethe wel? Beslist Alfred Krupp niet, die in een brief kort voor zijn
dood schreef: ‘Ik hoef niet aan Goethe of wie dan ook te vragen wat juist is, dat weet
ik zelf wel. Goethe mag dan al een groot wijsgeer geweest zijn, mij laat dat volkomen
koud’.

Goethe en het kritische bewustzijn
Goethe als positief of negatief Vorbild! Goethe als levenshulp, Goethe als leverancier
van citaten voor dagelijks gebruik. Hij heeft beter verdiend dan om alleen te fungeren
als wondertherapie voor een vervreemde massacultuur of - wat al even erg is - als
symptoom van de burgerlijke malaise. Tegenover zulke bezweringsformules ben je
geneigd te zeggen: we kunnen ook zonder Goethe leven. In elke geval is hij niet te
redden door kunstmatig ‘geactualiseerde’ theateropvoeringen, door politieke of
religieuze programmaverklaringen of door ijverig filologenwerk. Maar misschien is
juist
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daarin, in die steeds tekortschietende pogingen om hem dichterbij te brengen, die
steeds weer laten zien hoe onzeker ons historisch literatuurbewustzijn is, misschien
is juist daarin een aanwijzing te vinden die ons op het spoor kan brengen van wat
Goethe voor ons vandaag zou kunnen betekenen. Misschien kan Goethe een aanleiding
zijn om eens na te denken over wat echte traditie is en het ontbreken ervan in onze
wereld en cultuur. Misschien kan Goethe ons inzicht verschaffen in de problematiek
van de vervreemde moderne mens. Niet als therapie, maar als kritische bezinning.
Dat is, geloof ik, de enige manier om Goethe te benaderen. Vanuit mijn politiek en
filosofisch perspectief komt Goethe mij voor als een negatieve geschiedenisfilosoof,
als een nog steeds actuele criticus die de vinger legt op de gevoelige plekken van
onze maatschappij, een maatschappij die we nog steeds, terecht of ten onrechte, de
‘burgerlijke’ noemen.
Zonder Goethe kan men zich de geschiedenis van het kritische bewustzijn in
Duitsland niet voorstellen. Zijn hele levenswerk is één afwijzing van het Systeem,
het Afgeslotene, het Definitieve Antwoord. Duitser, maar meer dan Duitser;
Europeaan, maar meer dan Europeaan; verkondiger en model van een democratisch
mensbeeld; verkondiger en pleitbezorger van een liberalistische antropologie, het
‘vrije ruilverkeer van begrippen en gevoelens’ zoals hij zegt; wereldburger (een
woord dat je bedachtzaam moet uitspreken: burger van de wereld) die de
noodzakelijkheid van ‘vaste morele wetten en fundamenten’ voor de ‘internationale
samenleving’ vooropstelt. Doordat zijn werk misschien het enige en tegelijk het
laatste document vormt waarin de Duitse cultuur zich een traditie van wereldniveau
tracht te scheppen, herinnert Goethe ons aan het nooit gerealiseerde historische
bewustzijn van de Duitsers. In dit opzicht staan de Duitsers inderdaad misschien
dichter bij Amerika met zijn gebrek aan traditie dan om het even welke andere
beschaving. Het onverteerde verleden - een van de geliefde trefwoorden om de Duitse
identiteitscrisis te beschrijven - is wellicht zelf een wezenskenmerk van wat de
burgerlijke samenleving geworden is. Een samenleving die haar voorgeschiedenis
niet verwerkt maar overweldigd heeft. Ze wil geen traditie, ze heeft geen traditie
nodig, maar juist door die afwijzing beschadigt en bedreigt zij het leven van de mens
als individu, in wiens naam ze toch optreedt.
De Engelse historicus J.H. Plumb schreef daarover in The Death of the Past: ‘De
industriële samenleving heeft geen verleden nodig... zij richt zich niet op het
beproefde, maar op verandering, uitbuiting en consumptie. Het verleden is nog alleen
een kwestie van nieuwsgierigheid, nostalgie en sentimentaliteit’. Er is geen enkele
reden om deze diagnose niet ernstig

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

254
te nemen. Wat zou Goethe ervan gedacht hebben? Reeds in zijn tijd zag hij de
consumptie- en conformiteitsmaatschappij naderen. Zowel privé als in het publiek
uitte hij daarover zijn woede. Het begrip was hem natuurlijk niet bekend, maar in
zijn kritiek op de samenleving van zijn tijd is reeds een dialectische structuur aan te
treffen. Hij voelt het dilemma aan van de burgerlijke maatschappij met haar tijdeloze
historiciteit: aan de ene kant een houding die op consumptie en conformiteit gericht
is, een slecht egaliteitsbewustzijn - ‘egalitarianism’ - dat alle nuances uitveegt en
geen individualiteit en idiosyncrasie toestaat; aan de andere kant een verkeerd
begrepen subjectiviteit, individualisme, dat individualiteit niet beschouwt als eis tot
het ontwikkelen van solidair, moreel en intellectueel gedrag en leven met anderen,
maar als een besloten koninkrijk waar men alleen eigen doelstellingen najaagt en
door overschatting of onderschatting van wat men is, terugvalt en zich verliest in de
gemassificeerde maatschappij.

Valse subjectiviteit
Rond 8 augustus 1797 schrijft Goethe in zijn autobiografische Reise in die Schweiz
en in bijna identieke bewoordingen in een brief uit Frankfurt aan Karl August: ‘Heel
merkwaardig leek het me hoe het eigenlijk met het publiek in de grote stad gesteld
is. Het leeft in een gestadige bedwelming van verwerven en verteren. Alle genoegens,
zelfs het theater, moeten als verstrooiing dienen en de grote honger van het
lezerspubliek naar journalen en romans is te verklaren door het feit dat journalen
altijd, romans meestal voor verstrooiing in de verstrooiing zorgen’. In de brief aan
Karl August voegt hij er nog aan toe: iedereen in Frankfurt beklaagt zich wel over
de stijgende levensduurte, maar gaat toch maar door met het uitgeven van geld en
het uitstallen van de weelde waarover men zich dan beklaagt.
Deze ‘gestadige bedwelming van verwerven en verteren’ herinnert natuurlijk aan
de beroemde passage waar Faust, de door verstrooiing verleide en verscheurde
individualist, zegt: ‘So tauml' ich von Begierde zu Genuss / Und im Genuss
verschmacht' ich nach Begierde’. Bedwelming en verstrooiing liggen bij Goethe nog
in het domein van het toevallige, het willekeurige, de valse subjectiviteit. Daarmee
bedoel ik niet dat de idee van een synthese, het ontwerp van een authentieke
individualiteit en menselijkheid bij Goethe zou ontbreken. Wanneer hij van een soort
schroom tegenover poëzie spreekt en zegt: ‘Poëzie vraagt, ja gebiedt concentratie,
isoleert de
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mens tegen zijn wil, dringt zich steeds weer op en is voor de ruimere wereld, om niet
te zeggen in de grote wereld, zo oncomfortabel als een vrouw die liefheeft’ - dan
staat hij dicht bij Pascals beschrijving van wat echte subjectiviteit is. Voor Goethe
via de kunst, voor Pascal via de religieuze contemplatie is echte afzondering tegelijk
het ware tot zichzelf komen, ver van de wereld der verstrooiing, ver van een
willekeurige subjectiviteit. Men zou hier ook nog William Wordsworth kunnen
aanhalen, die in een van zijn sonnetten uit 1807 bijna een vertaling geeft van Goethes
‘bedwelming van verwerven en verteren’: ‘The world is too much with us; late and
soon, / Getting and spending, we lay waste our powers: / Little we see in Nature that
is ours’.
Goethe zag ook wel hoe de kunstenaar gevaar liep in de hypertrofie en de overmoed
van het zichzelf reflecterende narcisme te vervallen. Tegenover de briefwisseling
die zijn oudere dichtercollega's voerden en die de afmetingen van een ware zondvloed
had aangenomen, waarschuwt hij in het 10e boek van Dichtung und Wahrheit: ‘Ook
de voortreffelijkste mens leeft van de dag en zal slechts een verkommerd bestaan
leiden indien hij al te zeer op zichzelf terugvalt en nalaat in de volheid van de
buitenwereld te grijpen; alleen daar immers vindt hij voedsel en maatstaf voor zijn
groei’.
Anders dan in het westen van Europa had de burgerlijke revolte in het Duitsland
van de 18e eeuw alleen de kunstenaar ter beschikking als pleitbezorger van autonome
individualiteit. Maar die kunstenaar gaat beseffen dat de prijs voor de identificatie
met de maatschappij die van hem gevraagd wordt, wel eens even hoog zou kunnen
zijn als de prijs die hij moet betalen als hij zich tegen de maatschappij verzet. Hier
schuilt inderdaad een nog groter, want subtieler gevaar voor zijn individualiteit.
Tegen een in verval verkerende sociale klasse kan hij in alle vrijheid, met een zuiver
geweten te velde trekken. Maar wat moet hij aan met een maatschappij die beweert
het welzijn van al haar leden te behartigen, maar die een voortreffelijk kunstenaar
haar eigen criteria van voortreffelijkheid voorhoudt en hem zo tot inschikkelijkheid
en conformisme dwingt? En dit precies omdat het maatschappelijk milieu de
autonomie van de kunstenaar lijkt te begunstigen.
Reeds voor het Duitsland van Goethe geldt dat de kunstenaar niet de belangrijkste
woordvoerder van zijn generatie kan zijn; hij wordt in een defensieve positie
gedrongen en moet wedijveren met wat Goethe ‘het zwakke, overgevoelige en trieste
van de nieuwe fenomenen’ noemt. Zich bewust van de literaire traditie van andere
westerse maatschappijen, zegt hij tegen Eckermann: ‘Molière beheerste de zeden
van zijn tijd. Onze
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Iffland en Kotzebue daarentegen (de vertegenwoordigers van de populaire cultuur)
laten zich door de zeden van hun tijd beheersen en juist daarin bestaat hun beperktheid
en benauwdheid. Molière tuchtigde de mensen door ze waarheidsgetrouw af te
beelden’.

Kritiek van het dilettantisme
Conformisme en valse subjectiviteit vallen samen in het dilettantisme, voor Goethe
een belangrijke categorie. Een onderzoek dat hij samen met Schiller aan het
dilettantisme wilde wijden, noemt hij in een brief aan Schiller ‘een taak van groot
belang’. Vanwaar die interesse? Gaat men op de bronnen af, dan lijkt het te gaan om
een kritiek op kunstproducenten en produkten die niet aan hoge esthetische normen
voldoen. Het fragmentaire ‘schema van het dilettantisme’ dat beiden opstelden,
beperkt zich tot een opsomming van alle kunsttakken, van poëzie tot dans, waarbij
het nut en de schadelijkheid van iedere kunstbeoefening aan haar vakkundigheid
getoetst wordt. Over het ‘nut’ wordt weinig gezegd, maar termen als ‘tijdverdrijf’,
‘knussigheid’, ‘gedachteloosheid’, ‘platitudes’ en ‘mediocriteit’ springen in het oog.
Het lijken wel specificeringen te zijn van de ‘verstrooiing’ die voor Goethe het
wezenlijke kenmerk van de stedelijke ontspanningsbehoefte was. Een dilettant is
voor Goethe ook de pseudo-kunstenaar, de knoeier, die zich inbeeldt iets bijzonders
te zijn, maar slechts één uit de velen is. Ook hier wordt zo de samenhang tussen valse
subjectiviteit en massacultuur zichtbaar. Zijn kritiek op het dilettantisme wordt kritiek
op een wegzakkend cultuurniveau, dat zich paradigmatisch manifesteert in de
pseudo-kunst. Weer dient zich het dialectisch schema aan: valse algemeenheid, valse
subjectiviteit en het tegenbeeld van een mens die zich in een samenhang van traditie
en cultuur ontwikkelt. Dat werpt misschien een licht op de raadselachtige brief die
Goethe op 22 juni 1799 aan Schiller schrijft: ‘Hoe diep kunstenaars, ondernemers,
verkopers, kopers en liefhebbers van kunst in het dilettantisme verzopen zijn, merk
ik nu pas met ontzetting, nu we de zaak zo grondig doordacht en het kind een naam
gegeven hebben... Als wij straks onze sluizen openzetten, zal dat een grimmige
opschudding veroorzaken, want dan overspoelen wij het hele lieve dal waar de
knoeiersbent zich zo knus in genesteld heeft. Aangezien onverbeterlijkheid het
voornaamste kenmerk van de knoeiers is en vooral die van vandaag met een beestige
verwaandheid zijn behept, zullen ze schreeuwen dat men hun plantsoenen vernielt
en als het water wegtrekt zullen ze als mieren na een stortregen alles op zijn vroegere
plaats terugzetten. Maar
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dat mag niet baten. Het oordeel moet aan hen voltrokken worden. We gaan onze
stuwmeren goed vol laten lopen en dan ineens de dammen openbreken. Het moet
een geweldige zondvloed worden’. (Nu weten wij dat het anders is verlopen).
Het liefste, zegt Goethe, zou hij dat onderzoek naar het dilettantisme een ‘poëtische
vorm’ geven. Dat laat nog duidelijker zien hoezeer voor hem het specifiek artistieke
het specifiek menselijke en het specifiek ware is. Wat schoon is, is goed, omdat het
waar is. En waar is het, omdat het bewaard gebleven is en zich waar gemaakt heeft
in de historische traditie, de overgeërfde culturele samenhang en zo in de strikte zin
verworven is. De dilettant is het tegenbeeld van de creatieve mens, hij is een
belichaming van de passiviteit die zich ‘aan de stof overgeeft in plaats van ze te
beheersen’. En, zoals hij in de Italienische Reise verklaart, hét wapen tegen het
dilettantisme is het historisch bewustzijn. ‘Ook hier is geen oordeel mogelijk tenzij
men het historisch ontwikkelen kan’. Of in een brief aan Zelter van 17 mei 1815:
‘Het ware kan slechts door zijn geschiedenis bewaard blijven, het valse slechts door
zijn geschiedenis neergehaald worden’.

Innerlijkheid als ziekteverschijnsel
Eerder al heb ik gewezen op de innerlijkheid als een steeds aanwezige ziektehaard
in onze beschaving. Goethe zegt het met bijna dezelfde woorden. In een gesprek met
Eckermann, 29 januari 1826, over een kennis: ‘Hij lijdt aan de algemene ziekte van
onze tijd, de subjectiviteit... Daar zou ik hem graag van genezen’. Het kritische
bewustzijn zoekt nu al tweehonderd jaar naar een remedie tegen die ziekte. Ze is nog
niet gevonden. Terecht schreef Hans Joachim Schrimpf in zijn Goethes Begriff der
Weltliteratur (1968): ‘Wat Goethe aanvalt, zijn alom heersende tendensen die, zoals
we vandaag kunnen zien, verder in de 19e eeuw hun noodlottige uitwerking zullen
vinden en dit, zoals Goethe correct voorspelde, ook buiten de kunst, in het sociale
en politieke leven van Duitsland’. Daaraan is vandaag nog niets veranderd. In de
maatschappij van vandaag draagt de valse subjectiviteit vele maskers: de
concurrerende kapitalist, de pragmatische patriot, de dichters en romanciers van de
innerlijkheid die naar ziel en natuur terugkeren, en vooral de burger die gelooft dat
hij zijn eigen koninkrijk in zich draagt. In een van zijn maximes schrijft Goethe: ‘De
Duitsers zouden eens dertig jaar lang het woord Gemüt niet meer mogen uitspreken.
Dan zou gemoed weer langzamerhand vanzelf terugkomen’. Een versmalde
zelfontwikkeling van het leven, van de levenshouding en de
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levensfilosofie blijft een wezenlijk, kritisch te beoordelen kernfenomeen van onze
beschaving. Met een subtiele ironie zegt Goethe: een subjectieve natuur ‘heeft haar
beetje innerlijkheid heel gauw uitgesproken’. En in een gesprek met Eckermann, 29
oktober 1826: ‘Alle tijdperken die achteruitgaan en vervallen, zijn subjectief; alle
periodes die vooruitgaan, zijn objectief georiënteerd... Onze tijd is in verval, want
hij is subjectief’. En hij besluit: ‘Elk degelijk streven gaat van het innerlijke naar de
wereld uit’. Tegen de hypothese van de subjectiviteit stelt hij het begrip ervaring.
Alles waarop hij zelf zich kan beroemen, steunt op ervaringen van anderen: ‘Ik hoefde
alleen maar toe te tasten en te oogsten wat anderen voor mij gezaaid hadden’. Dit
bewustzijn van de historische samenhang van de integriteit van het individu, dat tot
bestaan komt door zijn geschiedenis, door het kritische nog-eens-beleven van de
geschiedenis van de mensheid, is de zwaarste kritiek niet alleen op Goethes eigen
tijd, maar ook op onze huidige situatie. Wat een revolutionair dynamiet steekt in een
uitspraak als deze, in hetzelfde Eckermann-gesprek: ‘Hoe je het ook draait of keert,
in de grond zijn we allemaal collectieve wezens. Want hoe weinig hebben en zijn
we wat we in de zuiverste betekenis van het woord onze eigendom kunnen noemen’.
‘Onze eigendom’: deze centrale categorie van de burgerlijke, kapitalistische
maatschappij wordt door Goethe dialectisch omgeduid tot een teken van de
overwinning op het burgerlijke egoïsme, tot een teken van echte subjectiviteit en
tegelijk authentiek traditiebewustzijn.

Goethe als criticus van de burgerlijke vooruitgang
Goethe als grote neen-zegger tegen de burgerlijke maatschappij: is dat geen projectie
van mijn eigen opvattingen, van de ‘kritische theorie’ waartoe ik nog altijd behoor?
Ik geloof van niet. Het is natuurlijk waar dat Goethe deel uitmaakte van de burgerlijke
maatschappij. Even waar is het dat hij ze van binnenuit bekritiseerd heeft. Maar
alleen zulke immanente kritiek heeft betekenis. Het heeft geen zin, over eeuwige
waarden te spreken. Zinvol is: het verleden verhedendaagsen. Ik ben het eens met
Theodor Adorno, waar hij in zijn essay over Karl Kraus schrijft: ‘Ondanks alle geklets
over het tegendeel is er in het fundament van de burgerlijke maatschappij niets
veranderd’. Over dat fundament heb ik een paar dingen willen zeggen, over die
maatschappelijk bepaalde valse, eigenlijk anarcistische individualiteit in het tijdperk
van het zogenaamde individualisme, die volgens Goethe diep in de burgerlijke
maatschappij verankerd zit. In die zin is Goethe, de burger, de grote anti-bourgeois,
de grote neen-zegger.
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‘Ondanks de onoverzienbare literatuur die de Goethe-filologie geproduceerd heeft’,
schreef Walter Benjamin in zijn encyclopedie-essay over Goethe, ‘heeft de burgerij
deze formidabele geest maar heel gebrekkig voor haar eigen doeleinden weten te
gebruiken, om nog te zwijgen van de vraag in hoeverre ze zijn bedoelingen begrepen
heeft. Zijn hele oeuvre zit vol voorbehoud tegen deze klasse. En als hij haar al een
grote literatuur geschonken heeft, dan deed hij dat met afgewend gelaat’. Toen ik
me op het einde van de jaren twintig met Goethe begon bezig te houden, zag ik in
hem de grote vertegenwoordiger van de burgerlijke vooruitgang. De historische
ervaringen van de laatste halve eeuw hebben me hem ook als criticus van de
burgerlijke vooruitgang leren kennen.
Goethe bestrijdt een vals begrip van individualiteit, dat een kernstuk van de
burgerlijke ideologie is, vandaag zoals in Goethes tijd. In het begin heb ik erop
gewezen dat de Goetheherdenkingen altijd op kritieke momenten van de Duitse
geschiedenis plaatsvinden. Dat geldt ook voor vandaag. Meer dan ooit hebben wij
behoefte aan een verlicht wereldburgerschap als we tot een authentieke nationale
cultuur en een maatschappij-gerichte individualiteit willen komen. Vijftig jaar geleden,
bij de 100e verjaardag van Goethes dood, citeerde Thomas Mann Goethes woord:
‘Vanop de hoogte van het verstand ziet het hele leven eruit als een kwalijke ziekte
en de wereld als een gekkenhuis’. De Weimarrepubliek verkeerde toen in
stervensnood. Geen wonder dat Thomas Mann toen aan die metafoor van de zieke
maatschappij dacht. Geen wonder dat ik vandaag aan Goethes uitspraken over de
moderne ziekte van de valse subjectiviteit moet denken. Alleen verstand kan het
menselijke handelen leiden, alleen kritiek kan de praxis van de menselijke solidariteit
worden en verhinderen dat Goethes diagnose een prognose of zelfs een profetie
wordt.
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Kritische periode voor taalverwerving
Het meisje Genie
Yvan Lebrun
Op een dag in november 1970 liep een halfblinde vrouw de dienst voor openbare
onderstand in een Californische stad binnen. Ze dacht op de dienst voor blinden te
zijn, maar had zich van gebouw vergist. Ze was vergezeld van een meisje dat er zo
ziek en schamel uitzag, dat de onthaalbediende zijn chef erbij haalde. Door wat zij
van de vrouw hoorden, waren zij zo ontsteld, dat zij meenden dit aan de politie te
moeten melden. Zo werd het geval-Genie ontdekt.
Genie - zo besloot men achteraf het meisje in wetenschappelijke verslagen te
noemen - was in 1957 geboren. Vanaf haar twintigste maand tot op dertienjarige
leeftijd bleef ze opgesloten in een donker kamertje achteraan in het huis van haar
ouders. Overdag zat ze vastgebonden op een kinderstoel, 's nachts lag ze ingebakerd
in een enge slaapzak op een met tralies omringd bedje. Haar vader was een
psychopaat, kon geen geluid verdragen. Als ze zich ook maar liet horen, ranselde hij
haar af. Hij zei haar nooit een woord, als hij kwaad was blafte hij haar af. Haar moeder
moest haar altijd heel haastig voeden, zo mocht van haar man niet langer dan enkele
minuten bij het kind blijven. Tot ze het niet meer kon uithouden en met het kind
vluchtte. Enkele weken later kwam het geval in het openbaar. Genie werd in een
ziekenhuis opgenomen, abnormaal mager en klein. Ze kon geen voedsel kauwen en
had slikmoeilijkheden. Ze kon noch rechtop staan noch springen en was niet zindelijk.
Ze kon niet spreken.

Een wetenschappelijk ‘geval’
Haar geval wekte de belangstelling van de wetenschappelijke wereld. Immers, in
1967 had Eric Lenneberg zijn boek Biological Foundations of Language gepubliceerd,
waarin hij stelde dat taalverwerving grotendeels door de ontwikkeling en rijpwording
van het centraal zenuwstelsel bepaald wordt. Voordat het organisme een zekere graad
van maturiteit bereikt, kan het taalvermogen niet ontluiken. Eens dat een bepaald
groeistadium voorbij is, wordt taalverwerving onmogelijk.
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Het aanleren van taal moet tussen de twee tijdstippen plaatshebben, tijdens de
zogenaamde kritische periode voor de ontplooiing van het taalvermogen. De bovenste
limiet van deze periode is volgens Lenneberg de puberteit (rond het tiende levensjaar
dus).
De notie van een kritische of gevoelige periode voor taalverwerving was in 1967
niet helemaal nieuw. Reeds in 1807 werd dit begrip naar voren gebracht. Vele jaren
lang probeerde de geneesheer-pedagoog Jean-Marc Itard een wilde jongen te leren
spreken, die aan het einde van de 18e eeuw in de bossen van Aveyron in
Zuid-Frankrijk gevonden was. Toen zijn pogingen ijdel bleven, concludeerde Itard
dat elk kind een aangeboren neiging tot imitatie heeft. Zo leert het spreken. Heeft
een peuter de mogelijkheid niet om door nabootsing taal te verwerven, dan verwelkt
zijn imitatievermogen. Probeert men dit kind later taal bij te brengen, dan leert het
woorden begrijpen maar het leert geen spraakklanken vormen1. Deze stelling vormt
het thema van de roman Le livre des enfants sauvages (1953) door de Franse schrijver
André Demaison. Daarin vertelt de auteur het verzonnen leven van Assicia, een
meisje dat haar prille jeugd onder chimpansees in het Afrikaanse oerwoud doorbrengt
en dan door inboorlingen gevangen wordt. Na diverse avonturen belandt ze in een
Frans gezin, waar men tracht haar te leren spreken. Dit lukt echter niet omdat, legt
Demaison uit, kinderen die onder dieren grootworden, het vermogen verliezen om
spraak te verwerven.
Hoe tragisch ook, het geval-Genie bood een unieke gelegenheid om deze theorieën
te toetsen. Zou Genie, die al 13 1/2 was, nog kunnen leren spreken? Zij kreeg
taaltherapie en haar vorderingen werden regelmatig gemeten. Vooral Susan Curtiss
hield zich met het meisje bezig en tekende haar prestaties op. Het boek waarin Curtiss
de ontwikkeling van Genies taalvermogen in de eerste vijf jaar na haar bevrijding
schildert2, laat zien dat het meisje gestadige maar buitengewoon trage vorderingen
maakte. Haar imitatievermogen bleek niet volledig afgestorven te zijn. Kort na haar
opname in het ziekenhuis begon ze al woordjes na te zeggen. Haar uitspraak was
echter zeer onvolmaakt en verbeterde mettertijd nauwelijks. Vijf jaar na haar
bevrijding was haar articulatie nog zo gebrekkig, dat wie het meisje voor de eerste
keer ontmoette, haar niet kon verstaan. Zij vond

1

2

De opleiding van de wilde van Aveyron door Itard en diens pogingen om de vondeling te
leren spreken, zijn in het Nederlands door W. van Liefland naverteld in De Wilde van Aveyron,
Wolters, Groningen, 1967.
S. Curtiss, Genie, A Psycholinguistic Study of a Modern-Day ‘Wild Child’, Academic Press,
New York, 1977.
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het ook moeilijk, een normale stemklank te produceren. Haar stem deed aan die van
doofgeboren of hersenverlamde kinderen denken. Ze klonk abnormaal hoog.
Bovendien wist zij de gebruikelijke intonatiepatronen van de spreektaal (b.v. een
rijzende toon bij vragen als Het regent vandaag?) niet weer te geven. Ook de
beheersing van de spraakkunst verliep moeizaam. De taalfunctie die zich het beste
ontwikkelde, was het begrip van gesproken taal. Na vijf jaar taalopleiding evenaarde
haar verbaal begripsvermogen evenwel nog niet dat van normale vijfjarige kleuters.
Geen wonder dan ook dat Genie zich niet graag van de taal bediende. Ze sprak weinig
en maakte zich vooral met gebaren verstaanbaar.
Berichten uit de jaren 1976-1979 laten zien dat haar taaltoestand in die periode
geen grote wijzigingen onderging: het taalvermogen van het meisje bleef beperkt,
ook wat de schrijftaal betreft. Wat sedertdien gebeurd is, kan moeilijk uitgemaakt
worden: zij is nu 25 en wil zich aan geen enkele test meer onderwerpen. Ze heeft
zelfs een proces aangespannen tegen de deskundigen die in het verleden haar prestaties
onderzocht hebben. Vermoedelijk is er intussen op taalgebied geen opmerkelijke
vooruitgang gekomen.

Hoe leer je spreken?
Het geval-Genie toont aan dat het niet onmogelijk, wel heel moeilijk is, na de puberteit
te leren spreken. Het ziet ernaar uit dat het taalaanbod in de prille jeugd van groot
belang is voor een evenwichtige en volledige ontplooiing van het taalvermogen. Wie
in zijn jongste jaren geen of onvoldoende taalstimulatie heeft gekregen, heeft het
lastig, later zijn verbale achterstand in te halen. In dit verband heeft Goldfarb3
geconstateerd dat weeskinderen die hun eerste drie levensjaren in een inrichting
hebben doorgebracht en dan in pleeggezinnen opgenomen zijn, de taal minder goed
beheersen dan weeskinderen die kort na de geboorte geadopteerd zijn. Deze
achterstand veilt bij velen nog jaren na de adoptie waar te nemen.
Hoogstwaarschijnlijk is dit te wijten aan de beperkte taalstimulatie die deze kinderen
in het weeshuis gekregen hebben.
In zijn Biological Foundations of Language stelde Lenneberg dat de kritische
periode voor taalverwerving een eind neemt op het ogenblik dat de

3

W. Goldfarb, The effects of early institutional care on adolescent personality, in Journal of
Experimental Education, 12, 1943, pp. 106-129; Effects of psychological deprivation in
infancy and subsequent stimulation, in The American Journal of Psychiatry, 102, 1945, pp.
18-33.
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lateralisatie van het taalvermogen voltrokken is. Het begrip ‘lateralisatie’ van het
taalvermogen, ook cerebrale dominantie voor taal genoemd, steunt op klinische
observaties. Men heeft immers geconstateerd dat een lesie in de linkerhelft van de
grote hersenen veel vaker aanleiding tot taalstoornissen (afasie) geeft dan een lesie
in de rechterhelft. Hieruit is afgeleid dat de linkerhemisfeer belangrijker voor de
taalfuncties moet zijn dan de rechterhemisfeer. Deze regel is echter niet absoluut:
enkele rechtshandigen en sommige linkshandigen worden afatisch, d.w.z. verliezen
het taalvermogen, tengevolge van een letsel in de rechterhemisfeer. Er is dus een
minderheid bij wie het rechterhalfrond taaldominant moet zijn.
Lenneberg was de mening toegedaan dat de cerebrale dominantie voor taal
geleidelijk tot stand komt: aan het begin van de taalverwerving zijn beide hemisferen
op gelijke wijze bij de taalfuncties betrokken. Gaandeweg, naar mate het taalvermogen
zich ontwikkelt, krijgt één hersenhelft (meestal de linker) de bovenhand. Rond het
tiende levensjaar is het lateralisatieproces voltrokken: het (linker)halfrond is nu
dominant voor taal en de kritische periode voor taalverwerving loopt meteen ten
einde. Lenneberg vermeldde geen uitzondering op deze regel. De vraag is dan ook
hoe het komt dat de kritische periode rond de puberteit ook bij kinderen eindigt die,
zoals Genie, tot dan toe geen taal verworven hebben. Hoe kan de lateralisatie van de
taalfuncties plaatshebben, als er geen taalvermogen is? Bovendien wordt het standpunt,
dat cerebrale dominantie voor taal slechts geleidelijk tot stand komt en pas rond de
puberteit voltrokken is, niet algemeen aanvaard. Sommige deskundigen zijn van
oordeel dat de dominantie van één hemisfeer (meestal de linker) vanaf het begin van
de taalverwerving aanwezig is. Gezien dit menigsverschil, was het interessant na te
gaan of één van Genies hemisferen dominant was voor de taal en, zo ja, welke.
Heden ten dage beschikt men over verschillende technieken om de cerebrale
dominantie voor taal te onderzoeken. Slechts één van deze technieken kan als
rechtstreeks beschouwd worden. Een verdovingsmiddel wordt in de linkercarotis
(linker halsslagader) ingespoten: met het bloed wordt het produkt naar de
overeenkomstige hersenhemisfeer gebracht en deze hemisfeer wordt hierdoor tijdelijk
buiten dienst gesteld. Als het halfrond dominant voor taal is, ontstaat er een
kortstondig verlies van het taalvermogen.
Vanzelfsprekend kan deze techniek uitsluitend door ervaren geneesheren toegepast
worden. Bovendien is ze pijnlijk: de punctie van de carotis doet pijn en de patiënt
kan niet onbewust gemaakt worden, daar er tijdens het onderzoek nagegaan moet
worden of hij kan spreken.
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De andere technieken zijn pijnloos maar indirect en geen enkele levert volledig
betrouwbare resultaten op. De indirecte methode die het vaakst gebruikt wordt, is
de dichotische luistertest. De proefpersoon krijgt via een stereofonische hoofdtelefoon
simultaan twee verschillende woorden te horen, waarvan één aan het linker- en het
andere aan het rechteroor aangeboden wordt. Na drie of vier dergelijke paren
beluisterd te hebben, moet de proefpersoon zeggen welke woorden hem zijn
aangeboden. Bij veel gezonde proefpersonen stelt men vast dat de woorden die aan
het rechteroor zijn aangeboden, beter vernomen en/of onthouden worden dan de
woorden die aan het linkeroor zijn aangeboden. Deze rechteroorvoorkeur wordt
beschouwd als een weerspiegeling van de contralaterale hemisfeerdominantie voor
taal.
De dichotische luistertest is bij Genie na ongeveer twee jaar taaltherapie toegepast.
Genie vertoonde op de test een duidelijke linkeroorvoorkeur, wat op een
taaldominantie van de rechterhemisfeer zou wijzen. Voor zover het betrouwbaar is,
laat dit resultaat zien dat cerebrale dominantie voor taal nog na de puberteit tot stand
kan komen. Het toont verder aan dat bij Genie de lateralisatie van de taalfuncties
vanaf het begin van de taalverwerving aanwezig was of vrij kort daarna verwezenlijkt
werd. Uit de testscores blijkt tenslotte dat Genie een van de weinige rechtshandigen
is bij wie de rechterhemisfeer dominant voor taal is.
Is de uitzonderlijke lateralisatie van Genies taalvermogen de oorzaak van de
beperktheid van haar taalvaardigheid? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Er
is alleszins geen aanduiding dat bij mensen die na een rechterhersenlesie afatisch
worden (d.w.z. mensen van wie de rechterhemisfeer taaldominant blijkt te zijn) het
taalvermogen minder goed ontwikkeld was dan bij mensen van wie de linkerhemisfeer
taaldominant is. Weliswaar vindt men in sommige handboeken over taalpathologie
de bewering dat volledige taalbeheersing slechts met de linkerhemisfeer mogelijk
is. Deze stelling is echter nooit op afdoende manier bewezen.
Aan het einde van haar boek over Genie vraagt Curtiss zich af of bij kinderen die
eerst na de kritische periode taal verwerven, de linkerhemisfeer niet ‘werkonbekwaam’
is geworden, zodat de rechterhemisfeer alle intellectuele functies voor haar rekening
moet nemen; deze overbelasting van het rechterhalfrond zou de volle ontplooiing
van het taalvermogen beletten. Deze hypothese stuit op twee moeilijkheden. Enerzijds
hebben Smith en Sugar4 een man beschreven van wie de linkerhemisfeer op vijfja-

4

A. Smith, O. Sugar, Development of above normal language and intelligence 21 years after
left hemispherectomy, in Neurology, 25, pp. 813-818.
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rige leeftijd heelkundig verwijderd moest worden; hoewel hij slechts over zijn
rechterhemisfeer beschikte, had deze patiënt een normaal I.Q. en een goed ontwikkeld
taalvermogen. Het feit dat de rechterhemisfeer alle intellectuele functies, de taal
inbegrepen, moet waarnemen, is dus niet op zichzelf een onoverkomelijke hindernis.
De tweede vraag die de hypothese van Curtiss opwerpt, is: waarom is alleen de
linkerhemisfeer door onbruik werkonbekwaam geworden? Weliswaar kreeg Genies
linkerhemisfeer gedurende haar lange afzondering geen taalstimulatie; maar de
rechterhemisfeer kreeg ook geen stimulansen die haar hadden kunnen gaande houden.
Men kan zich natuurlijk afvragen of Genies taalachterstand überhaupt iets met
cerebrale dominantie te maken heeft. Is het meisje soms niet zwakzinnig en is het
niet daarom dat haar taalvermogen onderontwikkeld blijft? De hypothese dat Genie
aan een algemene mentale geretardeerdheid zou lijden, wordt echter door sommige
testresultaten weerlegd: haar scores op bepaalde visuo-spatiale tests zijn ver boven
de norm.
Men is het erover eens dat bij de meeste rechtshandigen visuo-spatiale taken
hoofdzakelijk door de rechterhemisfeer uitgevoerd worden. Curtiss is daarom van
mening dat bij Genie het rechterhalfrond dominant is voor alle cognitieve
vaardigheden. Ze noemt haar ‘a right-hemisphere thinker’. Het is echter ook mogelijk
dat de cerebrale dominantie bij Genie toevallig het spiegelbeeld is van wat men bij
de meeste rechtshandigen aantreft: haar rechterhemisfeer zou dominant voor taal
zijn en haar linkerhemisfeer voor het visuo-spatiaal waarnemingsvermogen. In dat
geval zou de onderontwikkeling van Genies taalvermogen niet aan haar uitzonderlijke
lateralisatie in de rechterhemisfeer te wijten zijn, maar aan de leeftijd waarop Genie
begon te leren spreken.
Het blijkt dus dat het geval-Genie, hoe leerzaam ook, een aantal cruciale vragen
onbeantwoord laat. Genies trage en moeizame vorderingen bevestigen de stelling
dat het taalvermogen zich beter ontwikkelt als de taalverwerving heel vroeg begint.
De hersenen van het jonge kind lijken bijzonder ‘taalzuchtig’ te zijn. Na een zekere
leeftijd wordt het aanleren van taal steeds moeilijker. Dit geldt niet alleen voor de
moedertaal maar ook voor vreemde talen. Hoe het komt dat er zo'n kritische periode
voor taalverwerving is, moet voorlopig in het midden gelaten worden.
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Forum
Te veel - nutteloze - heelkundige ingrepen?
Met zijn in 1975 verschenen Medical Nemesis bracht Ivan Illich nogal wat beroering
teweeg in de wereld van het hoog ontwikkelde medische bedrijf. Was het überhaupt
denkbaar dat onze geneeskunde met haar opmerkelijke successen in de bestrijding
van infectie- en andere ziekten tegelijk verantwoordelijk zou zijn voor een groeiend
aantal, ten dele nutteloze en ten dele schadelijke, heelkundige ingrepen? Waar Illich
de veelvuldige nutteloosheid van bepaalde ingrepen nogal summier behandeld had
of ze alleen in een paar voetnoten had ondergebracht, hebben twee Noordamerikaanse
artsen willen nagaan of die kritiek wel hard te maken was aan de hand van een uiterst
nauwgezet statistisch onderzoek. John Wennberg van de Harvard Medical School
en Alan Gittelsohn van de John Hopkins Faculteit onderzochten de frequentie van
een zestal heelkundige ingrepen binnen een vrij beperkt geografisch gebied, behorend
tot de staten Maine, Rhode Island en Vermont1. De heelkundige ingrepen waarvan
de vaak zeer uiteenlopende frequenties onderzocht werden, waren: de tonsillectomie,
het verwijderen van de amandelen (een ingreep waarop Illich iets uitvoeriger was
ingegaan2); de hysterectomie, het verwijderen van de baarmoeder; de prostatectomie,
het verwijderen van de prostaatklier; de cholecystectomie, het verwijderen van de
galblaas; de appendectomie, het verwijderen van de appendix van de blinde darm;
de herniorrafie, het heelkundig herstel van een breuk of hernia (naar het problematisch
karakter van sommige van deze ingrepen had Illich terloops verwezen3). De auteurs
noteerden de spreiding van artsen, ziekenhuizen en ziekenhuisbedden binnen het
beschouwde gebied en gingen na hoeveel inwoners per jaar in welk ziekenhuis voor
welke ingreep opgenomen werden. Uit de in totaal 193 zones-met-ziekenhuis (hospital
areas) lichtten zij er bovendien 11 met een nagenoeg gelijke populatiedichtheid én
gezondheids- of ziektetoestand van de bevolking.

Feiten
Tussen de aldus afgebakende zones

1

2
3

John Wennberg and Alan Gittelsohn, Variations in Medical Care among Small Areas, in
Scientific American, april 1982, pp. 100-111; cfr. John Wennberg, John P. Bunker and
Benjamin Barnes, The Need for Assessing the Outcome of Common Medical Practices, in
Annual Review of Public Health, Vol. 1, pp. 277-295, 1980.
I. Illich, Limits to Medicine (herwerkte versie van Medical Nemesis). Marion Boyars, London,
1976, p. 93.
I. Illich, o.c., pp. 28-29.
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bleek de frequentie van de zes heelkundige ingrepen te variëren met relatief geringe
tot extreem grote bedragen. Het geringst was de variatie in de behandeling van
breuken en het verwijderen van de appendix: die varieerden respectievelijk van 20
tot 32 en van 10 tot 21 gevallen per jaar op 10.000 inwoners. Opvallend en statistisch
beslist al relevant was de variatie in het verwijderen van de galblaas en de prostaat:
die varieerden respectievelijk van 10 tot 34 en van 10 tot 40 gevallen per jaar op
10.000 inwoners. Helemaal uit de band sprong de variatie in het verwijderen van de
baarmoeder en de amandelen: die varieerden respectievelijk van 25 tot 75 en van 10
tot 60 gevallen per jaar op 10.000 inwoners.
Concreet betekende dit dat, in vlak naast elkaar gelegen zones, hysterectomie drie
maal - en tonsillectomie zes maal - vaker worden toegepast in de ene zone dan in de
andere. In één stad van Maine zal 70% van de vrouwen op 75 jaar een hysterectomie
hebben ondergaan, terwijl in een stad die daar nauwelijks 20 mijl vandaan ligt, slechts
25% van de vrouwen uit dezelfde leeftijdsklasse die operatie zal doorstaan hebben.

Interpretatie
Vanzelfsprekend zijn beide artsen op zoek gegaan naar de mogelijke oorzakelijke
verbanden die de geconstateerde, abnormale variaties in de heelkundige ingrepen
kunnen helpen verklaren. Een eerste ‘oorzaak’, al eerder onderkend en ook reeds
door Illich gesignaleerd4, vonden zij in hun onderzoek eveneens bevestigd. Het gaat
daar om het nogal voor de hand liggende verschijnsel dat, waar méér artsen,
ziekenhuizen en bedden ter beschikking van de bevolking staan, ook de verstrekte
geneeskundige zorgen min of meer sterk in aantal toenemen. Dat hoeft op zich nog
geen over-consumptie te betekenen: het kan zonder meer een tegemoetkoming zijn
aan reële behoeften die elders niet kunnen - vroeger niet konden - voldaan worden.
De auteurs constateerden evenwel dat buitensporig grote discrepanties in de frequentie
van bepaalde ingrepen voorkwamen in naburige gebieden, waar nagenoeg hetzelfde
- vrij overvloedige - aanbod aan geneeskundige diensten aanwezig was. Men diende
dus naar dieper liggende en meer specifieke oorzaken te zoeken. Dat onderzoek
bracht beide artsen op het spoor van twee andere processen. Het eerste heeft te maken
met de vraag of de behandelende arts al dan niet ook een heelkundige praktijk in een
ziekenhuis heeft: waar dit wel het geval is, stijgt het aantal heelkundige ingrepen in
dat ziekenhuis ver tot zéér ver boven het algemeen gemiddelde. Het tweede proces
heeft heel veel te maken met de economische aspecten van de ziekenhuisexploitatie
en in het bijzonder met het aantal bedden waarop men meent aanspraak te mogen
maken. De federale gezondheidsorganisatie heeft nl. de norm vastgelegd van 4 bedden
per 1.000 inwoners; maar aanvaardt tevens vrij algemeen dat een doorlopende
bezetting van slechts 60% ‘inefficiënt’ en niet rendabel is, terwijl een bezetting van
meer dan 75% te riskant wordt geacht en een voldoende reden is om het aantal
beschikbare bedden uit te breiden. Wat gebeurt er nu vaak in feite? In gebieden die
al ver boven de norm liggen proberen de ziekenhuizen alsmaar meer zieken uit de
naburige gebieden aan te trekken: zij halen daardoor een bezettingsprocent dat ver
boven 75% ligt, vragen bijgevolg nog meer bedden aan en krijgen die ook! De
4

I. Illich, o.c., pp. 72, 164-166, 225-230.
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ziekenhuizen met een te lage bezetting zoeken een uitweg uit hun impasse: het
veelvuldig beproefde middel is de aanwerving van een groter aantal artsen, die vanzelf
voor een sterke aangroei van de patiënten zorgt. Met verloop van tijd bereiken ook
die zieken-
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huizen de hoge bezettingsgraad die hen machtigt bedden bij te vragen en ook hun
bede wordt verhoord! Die wildgroei heeft van de weeromstuit verreikende gevolgen
voor de consument en de belastingbetaler: de gemiddelde ziekenhuiskost per inwoner
varieert, ook in naburige zones, van minder dan 100 tot meer dan 300 dollar per jaar
(dit laatste was het geval in 66 van de 193 zones)5.
Hiermee is evenwel het laatste woord nog niet gezegd. Volgens de auteurs is de
doorslaggevende oorzaak van de geconstateerde discrepanties: de strikt persoonlijke
instelling of voorkeur van de behandelende artsen. Waar een aantal van hen zich
gereserveerd en vrij sceptisch opstelt ten aanzien van de werkelijk helende waarde
van vele zogenaamde routine-ingrepen, blijken anderen daar enthousiaste en overijlde
voorstanders van te zijn. Het meest sprekende voorbeeld en bewijs van hun stelling
troffen de auteurs in Vermont aan. In 1969 spande één ziekenhuis daar de kroon met
meer dan 150 tonsillectomieën per jaar, terwijl het gemiddelde voor heel Vermont
toen iets beneden 50 lag. Op twee jaar tijds daalde dat hoge aantal met 50 eenheden...
nadat één arts dat ziekenhuis verlaten had. In 1971 wees men de resterende artsen
uitdrukkelijk op het nog steeds abnormaal hoge aantal tonsillectomieën in hun gebied.
Het gevolg was dat tegen 1973 het aantal verder daalde tot ongeveer 20 per jaar en
sindsdien op dat lage niveau gehandhaafd bleef. De procedure waarmee die
spectaculaire vermindering werd bereikt, was uiterst eenvoudig: de verplichting nl.
om een tweede en van het eerste onafhankelijke advies in te winnen, vooraleer men
besliste al dan niet tot de operatie over te gaan.
Rest nog de vraag of een aantal van de nutteloze ingrepen niet tevens riskante
behandelingen zijn, die schadelijk kùnnen zijn voor de patiënt. Wat dat probleem
betreft, zijn de auteurs enkel ingegaan op de prostatectomie, waarover al heel wat
onderzoek verricht werd. Zij achten die operatie beslist gerechtvaardigd voor zo ver
kanker van de prostaat of de blaas werd gediagnostiseerd. Maar hun onderzoek van
1.500 andere gevallen in Maine wees uit dat 67-jaar oude mannen, binnen het jaar
na een prostatectomie, een overlevingskans hebben van 91%, terwijl mannen uit
dezelfde leeftijdsgroep die van deze operatie verschoond bleven, een overlevingskans
hebben van 96,5%. Het verschil van 5,5% achten zij relevant genoeg om
prostatectomie niet onbesuisd als de alleszins betere oplossing voor de patiënt voor
te stellen.

Wat nu?
De auteurs hebben een paar slotbeschouwingen gewijd aan de middelen om de
onbevredigende situatie te verhelpen. Zij verwachten veel heil van een betere
informatie van de consument. Indien hij wéét welke ingrepen echt controversieel
zijn, kan hij desgevallend het advies van een tweede arts inwinnen. Indien hij weet
welke ziekenhuizen ‘bekend’ staan om hun hoog aantal heelkundige ingrepen, kan
hij een ander ziekenhuis opzoeken. Wat er ook van zij, er zijn economische én
medische redenen te over om ons hele medische bedrijf beter te doen aansluiten bij
de reële behoeften van de bevolking.
5

Over de buitensporig en nutteloos oplopende kosten van het medische apparaat had Illich
het in The Medicalisation of the Budget, o.c., pp. 48-62.
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Over nieuwe retoriek en neonromatiek
Het literair- en kunstkritisch tijdschrift Kreatief heeft een nummer gewijd aan poëzie
in binnen- en buitenland1. Christiaan Germonpré presenteert de politieke en de
liefdeslyriek van Wolf Biermann en vijf gedichten van Biermann in vertaling.
Aandacht wordt ook besteed aan het oeuvre van de in 1963 gestorven, internationaal
bekende Turkse dichter Nazim Hikmet, van wiens in een Turkse gevangenis
geschreven episch gedicht van 600 pp. Mensenlandschappen van mijn land, een
greep uit het eerste boek vertaald werd. Jan H. Mysjkin schreef een korte introductie
op en maakte een vertaling van gedichten van de door Martin Bubers wereldbeeld
geïnspireerde Amerikaanse dichter Jerome Rothenberg. Mij is het in deze bespreking
echter voornamelijk te doen om de eerste 40 pp. waarin Willy Spillebeen, Lionel
Deflo en Patricia Lasoen proberen de neo-romantische stroming in de hedendaagse
Zuidnederlandse poëzie te situeren. Spillebeen doet dat door zich af te zetten tegen
de bloemlezing bezorgd door Guy Van Hoof onder de titel De Nieuwe Romantiek
(Van Hyfte, 1981). De inleiding van Van Hoof valt langer uit dan de vijf maal tien
gebloemleesde gedichten uit de bundels van Daniël Billiet, Luuk Gruwez, Miriam
Van hee, Roel Richelieu Van Londersele en Eriek Verpale samen. Volgens Van Hoof
vormen deze dichters door hun ik-gerichtheid en het hanteren van nogal wat retorische
stijlfiguren de kopgroep van de Vlaamse neo-romantici. Jotie T'Hooft is uit die
kopgroep weggevallen en niet in de bloemlezing opgenomen, niet wegens zijn haast
geprogrammeerde dood, maar om de technische tekorten waarmee hij zijn authentieke
getuigenis verwoord zou hebben. Willy Spillebeen is het daar om goede redenen niet
met G. Van Hoof eens. Alleen al om zijn rederijkerskwaliteiten - en ik verwijs hier
naar het witboek van Restant waarin S. Hertmans T'Hooft treffend getypeerd heeft
als de rock-rederijker van zijn generatie - verdiende hij te worden opgenomen met
een selectie van die gedichten waarin de zich opdringende inhoud het retorische
procédé geïntegreerd heeft of tenminste niet meer als procédé afficheert.
Behalve de verwijdering van Jotie T'Hooft kan nog aangemerkt worden dat, met
uitzondering wellicht van Gruwez in een aantal gedichten, de gebloemleesde dichters
het stadium van een gerijpte romantiek niet bereiken, alle retoriek en verwijzing naar
de klassieke voorbeelden (Goethe, Shelley, Keats en bij ons Van de Woestijne) ten
spijt.
Als de Brugse dichter Hendrik Carette in een kort maar interessant stukje in
hetzelfde poëzienummer van Kreatief met nadruk verklaart dat hij kiest ‘voor een
harde, strakke, als het ware gespierde romantiek waar geen ruimte meer is voor milde
serene gevoelens of verzuchtingen’ en dat hij de voorkeur geeft ‘aan een poëzie waar
de taal fungeert als takel binnenin het gedicht om de anekdotiek te hijsen met behulp
van kleine goed geoliede taalkatrolletjes zoals b.v. zelfspot, ironie en zwart sardonisch
sarcasme’ (p. 108), dan kan ik hem daar 100 percent in volgen.
Een dergelijke meer volwassen en daarom merkwaardiger en beklijvender
romantiek treffen we b.v. wel aan in de poëzie en het proza van J.A. Deelder,

1

Kreatief, jrg. 16, nr. 2/3, juli-aug. 1982, 152 pp., BF. 240.
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in de verzen van Kopland en Komrij met ‘het voortdurend terugfluiten van de te
grote ontroering’2.
Met een verwijzing naar het essay van Helmut Gaus, Menselijk gedrag tijdens
langdurige economische recessies (1981), verklaart L. Deflo hoe in perioden van
crisis het overwicht van het emotionele ten koste van het rationele gaat drukken op
de voortbrengselen van de neo-romantische dichters (p. 25).
Precies daaraan tracht een bij uitstek romantisch dichter als Gerrit Komrij, die in
een interview poëzie ooit definieerde als ‘het verstandelijk behagen scheppen in
taal’3, voortdurend te ontsnappen. Door (zwarte) humor en ironie behoedt ook J.A.
Deelder (o 1944) zichzelf, ondanks een verpletterend romantisch levensgevoel, voor
kneuzingen. De blauwe vlekken verschijnen alleen op papier. Zo schrijft hij in zijn
bundel Boe! (1972): ‘Het gedicht is een bericht’ (p. 16) en hij voegt er op de volgende
bladzijden drie eenregelige gedichten aan toe: ‘Damescricketteam / verpletterend
verslagen’ (16). ‘Damescricketteam / opnieuw vermorzeld’ (17). ‘Damescricketteam
/ van het veld geveegd’ (18).
De volgende mededeling luidt: ‘Het gedicht is niet verplicht’ (19), onderaan
dezelfde bladzijde gevolgd door: ‘Het gedicht is een zucht / van verlichting’.
Klankverwantschap doet hem op p. 20 schrijven: ‘Het gedicht is een gerucht’ met
als anekdotische toepassing onderaan de bladzijde het zinnetje: ‘Een taxi vol
Chinezen’. En die volle 8 pagina's poëzie bestaande uit nauwelijks 8 halve of hele
zinnen eindigen met de tautologische affirmatie: ‘Het gedicht is een gedicht’ (p. 21).
Die luciditeit in de beschrijving van een gebeuren en tevens de reductie ervan tot
zijn meest essentiële componenten treft men ook aan in het proza van Deelder4 dat
eveneens de door hem zelf bedachte kwalificaties neonromantisch en neonrealistisch
verdient.
De 35 stukjes in Schöne Welt (van 1 tot maximum 6 pp. behalve het titelverhaal
dat 12 pp. lang is) plaatsen een autobiografische, een alledaagse, een historische, een
verzonnen gebeurtenis in een ‘neonkomisch’ wat vaak betekent ‘neontragisch’ licht.
Elementen uit vroegere gedichten vormen in zijn prozastukjes soms de ‘pointe’ zoals
het geval is met ‘NV Verga’ (echt letterlijk te nemen!) dat we al in Boe! (1972)
aantroffen (p. 34) en ‘In memoriam Mevrouw Dekker’, de openingstekst van zijn
eerste bundel Gloria satoria (1969). Hoewel hij zelf in Hollands hongerwinter geboren
is, schrijft Deelder over de hem fascinerende jaren Dertig alsof hij ze zelf beleefd
heeft. Berichten uit ‘Toeristenkampioen’, een magazine voor fietstoeristen avant la
lettre, zijn er vaak de bron van. De dreiging die van het fascisme in het Duitsland
van die jaren uitging wordt zijdelings, nuchter maar niet minder klemmend beschreven
in ‘Avontuur in Füssen’: uit onschuldige berichten uit ‘Toeristenkampioen’ blijkt
namelijk dat het Hollanders wel maar Duitschers niet toegestaan was een berg in de
buurt van Hohenschwangau langs de Oostenrijkse zijde af te dalen in 1937, uit zeer
vele hotel-advertenties blijkt een verandering van (niet-joodse) eigenaar en de
berichtgeving over de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 suggereert ‘dat er in
Duitschland’ wat broeide (p. 86-92).
Met weinig stilistische middelen: het gebruik van -sch of de verdubbeling
2
3
4

B. Büch typeert zo Komrijs poëzie in Over Gerrit Komrij, BZZTôH, 's-Gravenhage, 1982,
p. 188.
Cf. het interview met Lidy van Marissing in Over Gerrit Komrij, p. 28.
J.A. Deelder, Schöne Welt. Verhalen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982, 204 pp.
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van de klinker in open letttergreep zoals vóór de spellinghervorming van 1947, weet
Deelder het verleden op te roepen en het meteen toch ook te situeren in een nabije
toekomst, zo die al niet begonnen is! Haast moeiteloos stapt hij in
autobiografisch-anekdotische maar ook in ‘historische’ stukjes over van het verleden
naar een 1984-achtige toekomst. Hij laat echter niet na in een laatste alinea of een
laatste zin het opgeroepen perspectief volledig te doen kantelen.
Daarin verschilt zijn neonromantiek van de soms bloedige ernst waarmee zijn
generatiegenoten (in Noord maar vooral in Zuid) zich te pletter schrijven in wat
Hendrik Carette ‘een soort retorische raadseltaal’ (Kreatief, p. 109) noemt. J.A.
Deelder beoefent het genre van de groteske op een eigen en bijzondere wijze. Waar
de groteske de realiteit als vertrekpunt neemt om er zich dan blijvend los van te
maken door een figuurlijke betekenis letterlijk te nemen, komt men door Deelders
taalmanipulatie in een onrealistische wereld terecht die via de pointe aan het einde
echter de kern van onze wereld hier en nu blijkt te zijn. Dat is een vorm van romantiek
die zich niet in navelstaarderij verliest maar die een visie ontwerpt, minder verheven
in de verwoording dan die van een Shelley misschien, die in zijn ‘Defence’ schreef:
‘Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration, the mirrors of the gigantic
shadows which futurity casts upon the present’, maar niettemin naar de keel grijpend.
Joris Gerits

Moedertaalonderwijs
Wie in Vlaanderen en Nederland met moedertaalonderwijs te maken heeft, kent de
VON. Want deze Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands is bijzonder
actief. Zopas heeft de Vereniging haar eigen visie op het moedertaalonderwijs op
papier gezet: VON-visie1. Om meer dan één reden is dat een belangrijk stuk geworden.
Bij heel wat mensen binnen en buiten het onderwijs bestaat er grote onzekerheid
en ontevredenheid over het moedertaalonderwijs en ook moedertaal-leerkrachten
zelf voelen de behoefte aan een stevig kader voor hun bedrijf. De auteurs van de
brochure leveren zo'n kader. En meteen benutten ze de gelegenheid om helderheid
te scheppen over wat de VON precies wil en doet. Want in sommige kringen wordt
de VON met een scheef oog bekeken.
VON-visie zal deze sceptici geruststellen, tenminste als ze over wat jargon
heenstappen. Maar VON-visie is er ook voor de VONners zelf: ‘... een basis om
activiteiten te plannen en te evalueren (..), “identiteitskaart” van de vereniging’ (p.
1).
De brochure bespreekt eerst enkele belangrijke uitgangspunten voor het
moedertaalonderwijs. Het mens- en maatschappijbeeld waarbinnen
moedertaalonderwijs plaatsvindt, wordt gepreciseerd. Evolutie en ontwikkeling zijn
dingen die typisch bij de mens en zijn samenleving horen. Mensen hebben recht op
een harmonieuze ontwikkeling. Die ontwikkeling moeten ze zelf tot stand kunnen
1

VON-visie zit o.m. in Vonk (sept/okt. '82), het tijdschrift van de Vlaamse VON (abonneren
bij J. Meylemans, Leeuwerikenlei 3, 2520 Edegem).
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brengen. Iedereen behoort zich in de samenleving zo aangepast en zo ruim mogelijk
te kunnen ontplooien. Maar de mens is ook een
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sociaal wezen: verbondenheid met de medemens zal dan ook, naast het recht op
individuele ontplooiing, de tweede hoeksteen van de ontwikkeling vormen.
De VON meent dat die droom (?) alleen te realiseren is als een aantal attitudes
opgebouwd worden: kritische instelling, sociale zin, authenticiteit en creativiteit. Elk
van die vier speelt een rol in de individuele groei of in de harmonische ontwikkeling
van mens en maatschappij.
VON-visie spreekt zich ook uit voor pluralisme. Alle VONners kunnen achter
datzelfde mens- en maatschappijbeeld staan. Confessioneel of vrijdenkend behoort
geen hinder te zijn: de VON vindt ‘... dat verschillende ideologische uitgangspunten
complementair zijn, en dat ze tot een bevruchtende wisselwerking kunnen leiden’
(p. 7).
Deze - ruime - stellingen worden dan omgezet in ‘beleidsprincipes’, een
‘opvoedingsbeeld’ en een ‘taalbeeld’. In dit tweede luik bepaalt VON-visie dus welke
richting het moedertaalonderwijs uit moet en waarom.
Het stuk eindigt met een informatief overzichtje van hoe de Vereniging
georganiseerd is, hoe ze werkt en hoe ze gefinancierd wordt (die financiering stelt
totnogtoe niet veel voor: veel vrijwilligerswerk dus).
De auteurs presenteren dus een heel breed, fundamenteel raamwerk met alles erop
en eraan. Weinig mensen zullen het met de ‘uitgangspunten’ oneens zijn: er wordt
immers behoedzaam geformuleerd, het ‘zachte’ jargon kan je hooguit irriteren, niet
echt ergeren: attitudes, authenticiteit, optimale kansen voor kansarmen, het
herscheppen van de wereld, complementaire ideologische uitgangspunten, het
creatieve vermogen als de motor voor individuele ontplooiing en maatschappelijke
vernieuwing, en als garantie tegen slaafs conformisme...
Maar of de ‘uitwerking’ er ook als koek in zal gaan? Buitenstaanders - en
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typisch voor ons moedertaalonderwijs is dat vooral buitenstaanders zich ermee
bemoeien - krijgen meteen al grote moeite met het woordgebruik. Taal is namelijk
ook een weergave van het waardensysteem van een bepaalde maatschappij of van
een bepaalde maatschappelijke groep. Daar zijn de auteurs zelf van overtuigd (pp.
20-21). Via taal worden waarden doorgegeven, geschiedt de socialisering. Via taal
worden kinderen in de samenleving geïntroduceerd. Wie zijn ideeën aanvaard wil
krijgen, dient zijn woorden dus op een goudschaaltje te wegen. Of anders gezegd,
wie het over attitudes heeft, over manipulatie, de basis, professionalisering, valide
toetsing, latitudinaliteit en longitudinaliteit, ideologie (in twee betekenissen),
leerinhouden enzovoort, die zal merken hoe zijn lezers bij bosjes zullen afhaken.
Want de één heeft de pest aan attitudes, de ander stelt zich van alles voor bij ideologie
(ofschoon het in VON-visie ook een technische betekenis heeft) en nummer drie
wordt weeig van latitudinaliteit... Jammer is dat.
Want de inhoud van de ‘uitwerking’ is eigenlijk heel logisch. Behoorlijk beleid
kan alleen gevoerd worden als het belang van alle lerenden in het oog gehouden
wordt. En aangezien dat belang bestaat in de ontwikkeling van unieke maar sociale
mensen, moet ook de organisatie van het onderwijs open en democratisch verlopen.
Leerkrachten zelf horen dus ook goed begeleid en opgevangen te worden (bijvoorbeeld
door de inspectie). Heel logisch dus. Dezelfde logica domineert het opvoedingsbeeld.
De VON vindt dat onderwijs en vorming sterk op de werkelijkheid van de
mensenmaatschappij gericht moeten zijn. Vorming en onderwijs staan dus in dienst
van de ontwikkeling van mensen tot zelfstandige, unieke wezens met gevoel voor
de medemens en met recht op een open, gastvrije samenleving.
VON-visie kent de toestand en weet dus dat er nogal wat veranderingen nodig zijn.
En die worden heel concreet gehouden: betere opleidingsvormen,
personeelsomkadering, VLO, migrantenonderwijs, goede nascholing en begeleiding,
een hartelijke en harmonieuze atmosfeer op school tussen leerkracht en leerlingen
maar ook tussen (beginnende) leerkracht, collega's, overheid en inspectie... De VON
kiest positie tegen strakke structuren, gesloten leerplannen en evaluatie die niet alleen
op selectie gericht is. Taalbeoordeling moet los van allerlei vooroordelen (tegen
dialect bijvoorbeeld). De VON wil (laten) uitzoeken hoe onderwijs beter en
aangepaster kan verlopen. Strenge opsplitsing in vakken of jaren wordt afgewezen:
de VON maakt zich sterk voor samenwerking over allerlei opleidingen heen, voor
thematisch onderwijs, projectwerk, noem het maar.
Het is allemaal erg redelijk, vaak wetenschappelijk goed ondertimmerd, soms
gewoon correct. Zitten de beleidslui, de directies en de inspectie dus straks te springen
om die vernieuwing mogelijk te maken? Afwachten maar en uitkijken voor lange
tenen en ‘hoger belang’.
De derde stap in de uiteenzetting gaat dan over taal en taalonderwijs in het
bijzonder. VON-visie definieert heel beknopt wat taal is, wat men met standaardtaal
bedoelt en hoe je er tegen aan kunt kijken en op welke punten taalonderwijs behoort
te letten. Ook het wetenschappelijk onderzoek en de opleiding komen ter sprake: er
dient meer en betere doorstroming te komen van het onderzoek naar de praktijk. De
opleiding moet beter worden, aangepast aan het werk en aangevuld met nascholing.
Dit hoofdstuk ‘Taalbeeld’ bevat heel veel informatie, of correcter, vermeldt erg veel
informatie. De formulering verraadt een uitermate ruime achtergrond. Maar dat maakt
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het hoofdstuk moeilijk verteerbaar voor iemand die niet al op de hoogte is. Dat zou
niet erg zijn, als niet nét hier de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

275
essentie van het moedertaalonderwijs aan de orde zou komen. Want over de afgrenzing
en de functie van standaardtaal en dialect, over de zin en onzin van spraakkunst of
literatuuronderwijs, over de macht en de zwakheid van taalgebruik is het dat
leerkrachten tobben.
Een veel grondigere uitwerking van deze samenvatting zou uitermate welkom
zijn. Een gewone leerkracht, een onderwijzer of een kleuterleidster, heeft weinig aan
het denkraam zoals het er nu staat.
En realistische VONners weten dat niet iedereen zich permanent in het
wetenschappelijk onderzoek verdiept.
VON-visie is een stuk dat stáát in je maag. Onderwijspolitici hebben er een eerste
aanzet aan om zich over hun beleid te bezinnen. Cultuur- en onderwijspessimisten
zullen merken dat achter het jargon goed denkwerk zit en verantwoorde keuzes.
Alleen Lies-met-de-boekentas (de nicht van Jan-met-de-pet), die onderwijzeres die
al de hele tijd moedertaal onderwijst, die zal een beetje teleurgesteld blijven wachten.
Ze zal zich stilletjes afvragen wat zij voorlopig aanmoet met de professionalisering,
de half-open leerplannen en de naam van allerlei commissieleden. Want zij wil een
model-op-poten voor haar eigen onderwijs. Dat model moet ontwikkeld zijn vanuit
de concrete klassituatie, de eisen van de maatschappij (compleet met vooroordelen
over het belang van d/t) en de interesse van de leerlingen zelf: zo eentje dat het
onderwijs in taalbeschouwing en communicatie aannemelijk maakt zónder
verwijzingen naar het winkeltje van de onderwijskunde.
P. Cuvelier
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Boekbespreking
Filosofie
Henk Hillenaar, Roland Barthes, Existentialisme, semiotiek, psycho-analyse,
Van Gorcum, Assen, 1982, 129 pp., f 18,90.
Bestaan er modes in de filosofie? Een pijnlijke vraag, want de wijsbegeerte ziet
zichzelf graag boven de tijd en zijn schommelingen verheven. Toch gebiedt de
eerlijkheid te zeggen dat ook het filosofisch wereldje niet van rages en modieuze
trends verstoken blijft. Nergens wordt dat duidelijker dan in een filosofen-stad als
Parijs, en nergens was dat beter zichtbaar dan tijdens de voordrachten van Roland
Barthes op de zaterdagochtenden in het Collège de France. Het volgen van die colleges
was zeer chique, om het in de terminologie van het echtpaar Brunt te zeggen, en een
must voor de intellectueel-mondaine crème de la crème. ‘Modes,’ zo schrijft Henk
Hillenaar in zijn boekje over Roland Barthes, ‘heeft hij nooit gevolgd, daarvoor dacht
hij te veel en te scherp zelf na, hoogstens heeft hij ze mede doen ontstaan.’ En zo
was het, en sterker nog: hij was een mode. De vraag blijft: was hij méér dan dat?
Henk Hillenaar meent van wel, en hij draagt daartoe, in zijn reconstructie van de
denkweg van Roland Barthes, sterke argumenten aan. Een reconstructie, want de
ontwikkeling van het denken van Barthes is niet gemakkelijk na te trekken, verspreid
als het ligt over talloze gebieden en onderwerpen, en uitgedrukt als het is in een
veelvoud van genres en stijlen. Het is niet de minste verdienste van dit boekje dat
het in het zo disparate oeuvre van Barthes enige lijnen weet te trekken, waardoor de
denkweg inderdaad als een min of meer logische, zij het niet altijd geleidelijke,
ontwikkeling naar voren komt.
Centraal staat daarbij voor Hillenaar de figuur van Barthes als ideologiecriticus,
als ontmaskeraar van vooral burgerlijke, en later ook links-radicale slogans, dogma's
en onbetwistbaarheden. Dogmatiek waaraan hij zelf ook niet altijd ontsnapte, maar
die hij vervolgens ook zélf wel weer doorzag. Hij was, zegt Hillenaar, zowel kerkleraar
als ketter, en de spanning tussen beide hield zijn denken op gang, en verklaart wellicht
ook mede het grillig karakter ervan.
Het verzet tegen dogmatiek was waarschijnlijk ook de reden waarom hij zich
steeds minder met filosofie ging bezighouden, en zich steeds meer op literair terrein
begaf; het Veld van de Vrijheid, zoals hij de literatuur beschouwde, bood hem betere
mogelijkheden om zich onbekommerd te kunnen ontplooien. ‘Hij wilde,’ zegt
Hillenaar, ‘vóór alles literator zijn,’ en is dat uiteindelijk ook geworden. Hij zal méér
bekend blijven als schrijver van De taal der verliefden dan van het Système de la
mode, méér gelezen worden in de literaire dan in de filosofische faculteiten.
Tegelijk laat het boek van Hillenaar echter zien dat een dergelijke tweedeling niet
terecht is; dat de schrijver en de denker Barthes geen twee verschillende personen
zijn, maar maskers van één en dezelfde, zich ontwikkelde kritische intuïtie. Zolang
beide faculteiten, die der wijsbegeerte en die der letteren, nog door de vraag van de
literaire stijl gescheiden blijven, zal een met groot inlevingsvermogen en
scherpzinnigheid geschreven boek als dat van Hillenaar van grote betekenis blijken
om een dergelijke, tamelijk kunstmatige kloof te overbruggen.
Ger Groot
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Leo Fretz, Ethiek als wetenschap, een kritische inleiding in de filosofische
ethiek, Boom, Meppel/Amsterdam-Denis, Deurne, 1980, 215 pp., BF. 535.
Naast een inleiding in de ethiek wil dit boekje ook een bijdrage vormen aan het debat
over norm en feit. ‘De veronderstelde kloof tussen zijn en behoren ben ik geneigd
minder diep te schatten dan veelal gebeurt,’ zegt Fretz in zijn inleiding. ‘In dit boek
(klinkt) de overtuiging door dat wetenschap en ethiek elkaar nodig hebben en niet
meer los van elkaar kunnen worden bedreven.’ Ongetwijfeld een juist standpunt, dat
in deze formulering, in tegenstelling tot wat Fretz beweert, ook door weinigen zal
worden bestreden, maar de vraag is nu juist van welke aard de relatie tussen beide
gebieden is. Zowel de socioloog, die de ethiek direct uit de ‘biologische werkelijkheid’
wil afleiden, als de ethicus die bij zijn standpuntbepaling gebruik maakt van
wetenschappelijke gegevens, brengen beide met elkaar in verband, maar wel op heel
verschillende manieren. Iets duidelijker wordt Fretz al wanneer hij, in de lijn van
Warnock, concludeert ‘dat ethiek en antropologie onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden’ (88). En wanneer men ziet dat antropologie vervolgens als wijsgerige
antropologie wordt ingevuld, zal men het ook hier met Fretz eens kunnen zijn. De
beantwoording van de vraag ‘wat moet ik doen?’ veronderstelt een antwoord op de
vraag ‘wat is de mens, waartoe is hij krachtens zijn wezen geroepen?’ Van een
fundering in de (positieve) wetenschap is dan echter al geen sprake meer. Fretz zoekt
zijn antropologisch fundament vooral in de filosofie van Sartre, met name in diens
Critique de la Raison Dialectique. Een discutabele keuze, zoals trouwens ook de
Critique zelf uiterst discutabel is. Bovendien wordt de wijze waarop Fretz de ethiek
dan in deze antropologie zou willen grondvesten slechts uiterst summier en bijna en
passant aangeduid, zodat van de nogal provocerende opening van het boek uiteindelijk
niet veel méér dan een nogal krachteloos uitdovende nachtkaars overblijft. Beter is
het boek als inleiding in de diverse, vooral Angelsaksische, ethische en politieke
theorieën. Zelfs een zeer recente denker als Robert Nozick wordt er nog in besproken.
Ger Groot

Plotinos, Over schouwing & tegen de Gnostici, ingeleid, vertaald en
geannoteerd door dr. Th.G. Sinnige, Wereldvenster, Bussum, 1981, 181
pp., f 24,50.
Dat Plotinos in de geschiedenis van de westerse filosofie en theologie een zeer
belangrijke plaats inneemt wordt door weinigen bestreden. Het denken van Augustinus
is zonder zijn invloed moeilijk voorstelbaar, en ook voor heel de middeleeuwse, maar
vooral de vroeg-middeleeuwse, wijsbegeerte, die veel sterker platoons was
geïnspireerd dan vaak wel wordt aangenomen, geldt dat Plotinos de verbindende
schakel vormde met het antieke filosofische erfgoed. Tegelijk heeft men echter vaak
enigszins op Plotinos neergezien, precies omdat hij slechts een verbindingsschakel
geweest zou zijn, die het platonisme (en tot op zekere hoogte ook het aristotelisme)
daarenboven nog slechts in zeer gecontamineerde vorm zou hebben doorgegeven.
Aan lezing van de teksten zelf, door zijn leerling Porphyrius onder de naam Enneaden
gegroepeerd en uitgegeven, kwam men in ieder geval maar zelden toe. Het mag dan
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ook een goede zaak heten dat deze leemte nu door deze Nederlandse vertaling van
twee hoofdstukken uit die Enneaden minstens gedeeltelijk is opgevuld. De beide
traktaten, die cirkelen rond het bij Plotinos (ook systematisch) zo belangrijke begrip
‘schouwing’ en zijn polemiek met de enigszins verwante, maar nogal dweperige
sekte van de Gnostici (een discussie die Plotinos, precies vanwege die verwantschap
ertoe dwong zijn eigen positie zeer nauwkeurig te bepalen) maken duidelijk dat
Plotinos wel degelijk een oorspronkelijk denker was, die het ook zeker verdient in
zijn eigen tekst gelezen te worden. Th. Sinnige zorgde voor een buitengewoon soepele
vertaling en leidde de beide traktaten op zakelijke en verhelderende wijze in.
Ger Groot

Godsdienst
Bijbelagenda 365 voor 1983, Aktie ‘365’, Savaanstraat 35, 9000 - Gent,
BF. 85.
Voor de 18e maal verschijnt de ‘Bijbelagenda 365’. Een mensvriendelijk en
bijdehands
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boekje dat veel meer biedt dan een invulraster voor afspraken. Elke dag een
bijbelwoord en een pittige uitspraak met de gedenkdagen van christenen, joden en
moslims zusterlijk aangereikt. Hier wordt de mens gerespecteerd in zijn gehele
dimensie. Wie de bijbelagenda gebruikt, ziet de 365 dagen anders.
Silveer De Smet

Gérard-Henry Baudry, Dans le dynamisme de l'Esprit. Le sacrement de
confirmation, Office général du Livre, Paris, 1981, 123 pp.
G.H.B. wil met dit geschrift over het vormsel (hij is docent aan het Institut catholique
te Rijsel) een beknopt maar toch degelijk en vernieuwend inzicht brengen aan een
belangstellend publiek. Het boek, zeldzaam genoeg van bisschoppelijk imprimatur
voorzien, is daar o.i. ook in geslaagd.
De lezer weet wellicht dat Paulus VI de vernieuwde vormselrite voor de kerk van
romeinse ritus in 1971, op Pinksteren, heeft goedgekeurd en voorgeschreven. Volgens
dit voorschrift wordt het sacrament voortaan, zo mogelijk, toegediend onder de
eucharistieviering en blijft de bisschop nog steeds de ‘oorspronkelijke’ bedienaar,
ook wanneer verscheidene andere priesters daartoe door hem als zijn
vertegenwoordiger zijn aangesteld. Voor het eerst in de kerkgeschiedenis duidt het
nieuw ritueel als wezenlijke bestanddelen van het vormsel aan: de zalving met chrisma
(evenwel onder handoplegging) en de begeleidende woorden: ontvang het zegel van
de heilige Geest, de gave Gods. Zich beroepend op Teilhard de Chardin wijst S. erop
dat ook in heilige zaken zich een zekere atomisering kan voordoen, zoals met het
sacrament in kwestie het geval is, als men bij de huidige vormen blijft stilstaan en
de vroegere ontwikkeling of evolutie vergeten is. Toch blijft het vormsacrament, alle
liturgische veranderingen ten spijt, het sacrament van de Geest, aanvulling en
vervolmaking van de doop waarin de gelovige met Christus wordt bekleed. Jesus
Christus (gezalfde) en de heilige Geest in de kerk horen immers samen bij God en
bij de mens, als de twee handen bij het lichaam. Bijzonder stimulerend lijkt ons B's
catechetische aanzet tot een meer bijbelse leer over de H. Geest (zie ‘Jésus, le premier
confirmé’ en ‘Marie première confirmée’ resp. pp. 21 e.v. en 25 e.v.) Ook over het
symbolisme wordt iets gezegd (pp. 41 e.v.) en over haar historische relevantie.
Het is een eerlijk boek, in het eerste deel ietwat fraai geschreven en lapidair gesteld,
voorts niet klerikaal-bang om de sacramentele woorden ‘kryptisch’ te noemen, maar
in zijn geheel lovend voor het nieuw ritueel. Als zodanig zullen ontwikkelde
christenen er zich gaarne in verdiepen. Specialisten zullen na inzage van de goed
gekozen literatuur en na kennismaking met de voornaamste documenten in aanhangsel
afgedrukt, dit boek met voorliefde gebruiken en aanbevelen.
Silveer De Smet

K.A. Deurloo, Jozua (Verklaring van een bijbelgedeelte). Kok, Kampen,
1981, 118 pp., f 17,50.
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M.A. Beek, Jozua (De Prediking van het Oude Testament), Callenbach,
Nijkerk, 1981, 256 pp., f 57,50 (bij intekening), f 63,50 (bij losse verkoop).
Menig bijbellezer worstelt met het probleem dat het boek Jozua zo'n oorlogszuchtige
inhoud ten toon spreidt. Dat hangt er maar vanaf hoe je die verhalen leest, zegt Karel
Deurloo, hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit van Amsterdam. Want
vooral ‘in de eerste serie hoofdstukken gebeuren zulke merkwaardige dingen, dat
we ons al lezend achter het oor krabben en mompelen: Is dit wel een oorlogsboek?
Wat heeft men er toch mee gewild?’ (p. 8). In dat verband merkt hij vervolgens op:
‘Hoe bekend sommige verhalen, in het bijzonder dat over de ineenstortende muur
van Jericho, ook zijn - het boek Jozua heeft noch in de dogmatisch-ethische bezinning,
noch in het kerkelijk belijden een grote rol gespeeld’ (p. 9). Staat het boek Jozua in
het christendom dus min of meer buitenspel, in de joodse visie op het Oude Testament
functioneert het wel degelijk. Het vormt namelijk het eerste boek van de zgn. ‘Vroege
Profeten’, waarvan 2 Koningen de afsluiting is. Aan de hand van talloze voorbeelden
weet Deurloo de lezer duidelijk te maken dat het boek Jozua uitdrukkelijk in spanning
staat met 2 Koningen, waar de wegvoering in ballingschap (dus het gemis van het
land!) het centrale dieptepunt is. Voorts toont Deurloo aan, keer op keer, dat het boek
Jozua zowat
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onleesbaar en onbegrijpelijk is, wanneer er niet telkens andere schriftgedeelten (met
name natuurlijk: Genesis t/m Deuteronomium) bekend worden verondersteld.
Verreweg de meeste aandacht besteedt Deurloo aan Jozua 1-11, omdat dáár het
karakter van het boek het meest tot uitdrukking komt; het blijkt namelijk meer liturgie
dan geschiedenis. Met zijn meeslepende pennestreken weet hij te bereiken dat we
de verhalen zien functioneren binnen de gemeente van Israël.
Er is echter één aspect in het boekje van Deurloo, waarmee ik mij moeilijk kan
verenigen, een historisch-methodische kwestie. Het betreft de rode draad van de
Babylonische ballingschap die de Amsterdamse hoogleraar overal heeft meegeweven:
‘Men bedenke dat deze literatuur komt uit de inktkoker van de ballingen in Babel
en hun nazaten, die aan militaire operaties in het geheel niet konden denken’ (p. 86).
Hoewel het duidelijk is dat het zgn. Deuteronomistisch Geschiedwerk
(Deuteronomium + Jozua t/m 2 Koningen) in die exilische periode en kort erna zijn
definitieve vorm heeft ontvangen, is het toch al te simpel om het te doen voorkomen
alsof in en na de ballingschap al die verhalen uit Jozua nog moesten worden bedacht
en opgeschreven!
Het vraagstuk van de datering komt óók aan de orde in het commentaar op het
boek Jozua dat Dr M.A. Beek, de voorganger van Deurloo in Amsterdam, onlangs
het licht deed zien. Juist ten aanzien van Jozua 1-12 wil hij een vroegere datering
aannemen (p. 11). In de inleiding, die overzichtelijk en goed leesbaar geschreven is
(pp. 9-32), wijst Beek namelijk op de belangrijke functie van Gilgal. Volgens hem
zijn in het heiligdom aldaar (dat nog functioneerde ten dage van Samuël en Saul; 1
Sam. 10:8) de verschillende tradities bewaard die in het boek Jozua worden
beschreven. Zijn (overigens opvallend korte) paragraaf over de historiciteit van het
geschrift sluit hij af met de opmerking: ‘Het boek Jozua is voor de historicus met
kritische zin uitermate gecompliceerde literatuur’ (p. 18). Beek besteedt in zijn
inleiding voorts aandacht aan de figuur Jozua (pp. 18-26) in de rest van het Oude
Testament, in de apocriefe of deuterocanonieke literatuur (met name Sirach 46:1-8)
en in de oudchristelijke exegese (met name Origenes). Een enigszins tegenvallende
beschouwing over de theologie van het boek Jozua (pp. 26-32) rondt het geheel af.
In tegenstelling tot de andere delen van deze commentaar-serie heeft Beek aan de
uitleg van elke passage een eigen vertaling laten voorafgaan, die naar mijn gevoel
betrekkelijk veel van de beschikbare ruimte in beslag neemt. Ten aanzien van die
vertaling is het meest opvallende hoe het woord tora - dat in navolging van de
Septuaginta (nomos) maar al te vaak klakkeloos wordt weergegeven met ‘wet’ onvertaald is gelaten. Naar de ‘ark van het verbond’ zal men in dit commentaar
vergeefs zoeken; in aansluiting bij de vertaling van Buber-Rosenzweig is namelijk
gekozen voor ‘schrijn’, een term waar de meeste lezers zich inderdaad wél iets bij
voor kunnen stellen.
De gebruiker van dit commentaar zal ervaren dat Beek de kunst verstaat om
moeilijke vraagstukken voor zijn lezers op een heldere wijze onder woorden te
brengen en samen te vatten.
Panc Beentjes
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Dirk Kinet, Ugarit - Geschichte und Kultur einer Stadt in der Umwelt des
Alten Testamentes, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1981, 169
pp., DM. 26,80.
Het is eigenlijk heel merkwaardig dat de meeste echt belangrijke ontdekkingen in
het gebied van Syrië en Palestina op louter toeval berusten. Dat geldt voor
Dura-Europos met die beroemde synagoge (1922), voor Mari (1933), voor Byblos
(1922) en niet in het minst voor de zgn. Dode Zeerollen (1947). Stel je eens voor dat
die geit niet verdwaald was geraakt in een van die grotten bij Qumran! Ook de
geweldig belangrijke ontdekking van de stad Ugarit (tegenwoordig: Ras Shamra) is
in feite te danken aan een agrarisch incident: een boer die bij het ploegen van zijn
akker op een stenen plaat stootte, het deksel van een grafkamer. Verder onderzoek
leverde een necropolis op en dat betekende dat er in de buurt van deze dodenstad
ook ergens bewoning moest zijn geweest. Inderdaad vond men op ca. 1200 meter
afstand een ruïneheuvel (in het Arabisch: tell); op basis van de gevonden keramiek
kon de bovenste laag worden gedateerd tussen 1750 en 1200 voor Chr. (Een kaartje
met de precieze ligging van Ugarit t.o.v. die necropolis én t.o.v. de Middellandse
Zee zou niet overbodig geweest zijn!). Ugarit blijkt een uitgesproken kosmopolitisch
centrum te zijn geweest in die
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tijd; het functioneerde o.a. als meest belangrijke haven voor de handel op Kreta. De
Gouden Eeuw viel er tussen 1400-1200 voor Chr. en dat is precies een periode uit
de geschiedenis van Palestina en Syrië, waarover we zéér gedetailleerde informatie
bezitten.
Van geweldige betekenis was de vondst van een groot aantal kleitabletten in een
onbekend soort spijkerschrift. Het bleek te gaan om een Semitische taal, die opvallend
veel gelijkenis vertoont met het Hebreeuws (meer met de poëzie dan met het proza).
Men vond er handelscorrespondentie, wetgevende teksten, politieke documenten,
woordenlijsten e.d., maar de identificatie van religieuze teksten (mythen, offer- en
godenlijsten) was van méér gewicht. Voor het eerst namelijk kon een groter en
samenhangend overzicht worden samengesteld van godsdienst en literatuur in het
2e millennium voor Chr. De godsdienstige teksten zijn van eminent belang voor de
bestudering van het Oude Testament: veel onduidelijke passages in de Psalmen of
andere poëtische boeken (Job, Spreuken), de verschillende namen en beschrijvingen
van JHWH, een aantal offertermen hebben door parallellen met de literatuur van
Ugarit opeens een verrassende belichting en betekenis gekregen. Zo is het bijvoorbeeld
goed om in de gaten te houden dat Baäl er een van de belangrijkste goden was.
Een boek dus dat aandacht verdient; het is leesbaar geschreven en bevat een schat
aan informatie. Des te rampzaliger is het daarom dat schrijver noch uitgever er
kennelijk aan hebben gedacht dat er lezers zullen zijn die er later weer eens iets in
willen opzoeken. Met andere woorden: het boek mist een essentieel onderdeel,
namelijk de naslagfunctie. Het is echt onbegrijpelijk dat er geen enkel register (namen,
Ugaritteksten) in is opgenomen. Desondanks wil ik het u toch van harte aanbevelen!
Panc Beentjes

Ad Blijlevens, Ad Brants en Ernest Henan (red.), Volksreligiositeit:
uitnodiging en uitdaging, Altiora, Averbode, 1982, 192 pp.
In de theologische literatuur heeft zich de laatste vijftien jaren een nieuw thema
aangekondigd: de volksreligiositeit. Dit omvat een breed terrein, zowel de historische
omschrijving van allerlei vormen van volkse religieuze belevingen, pastorale
richtlijnen voor de clerus in het omgaan met deze volksreligiositeit alsmede
godsdienstsociologische uiteenzettingen over dit verschijnsel. In het voorjaar van
1981 werd aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP) te Heerlen
gedurende zes avonden een speciaalcursus gehouden over volksreligiositeit. Het lijkt
mij een uitstekend initiatief dat deze cursus nu voor iedereen in boekvorm toegankelijk
is geworden. Want terwijl de kerkbetrokkenheid zienderogen afneemt lijken de volkse
vroomheidsgebruiken zich in een nieuwe bloei te verheugen. Dat Frankrijk en
Zuid-Amerika hierin vooropgaan zal niemand verwonderen.
Vanuit verschillende theologische disciplines (missiologie, pastoraaltheologie,
dogmatiek, liturgie en kerkgeschiedenis) analyseren de auteurs het verschijnsel, vaak
ook aan de hand van persoonlijke indrukken en ervaringen. De artikelen, die op een
gedegen wijze de diverse aspecten van volksreligiositeit aan de orde stellen,
verwoorden meestal uitstekend wat er in de omvangrijke literatuur aan problemen
en aandachtspunten naar voren wordt gebracht. Speciale aandacht verdient mijns
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inziens de door F.X. Spiertz verzorgde ‘beredeneerde literatuurlijst’ (pp. 159-179),
een hoofdstuk dat men heel goed als kennismaking met het onderwerp zou kunnen
lezen. Eén facet in het boeiende en bonte veld van de volksreligiositeit zal men in
deze overigens geslaagde studie vergeefs zoeken: een godsdienstsociologische analyse.
Mogelijk dat dit samenhangt met het plotselinge overlijden van dr. M. Lemmen. Me
dunkt dat ook deze (alweer derde) HTP-studie er mag zijn!
Panc Beentjes

Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Het Bijbels Namenboek, Boekencentrum,
Den Haag, 1982, 285 pp., f 26,90.
Men behoeft slechts een paar minuten achtereen in de Bijbel gelezen te hebben om
te weten dat de betekenis van de namen binnen een verhaal meestal essentiële
informatie verschaft. Wanneer men bedenkt dat er in het Oude en Nieuwe Testament
tussen de 5 en 6.000 namen te vinden zijn, dan kunt U zich voorstellen welk een hels
(!) karwei het moet zijn geweest om alle relevante informatie op een leesbare en
overzichtelijke manier in een naslagwerkje te krijgen. De beide
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samenstellers - de een predikant, de ander leraar Nederlands - hebben dit
monnikenwerk (!) tot een goed einde gebracht. Omdat naamvarianten en verschillend
gespelde naamvormen óók zijn opgenomen, kan men spreken van een zeer praktisch
boek. Tot nu toe heb ik pas één zakelijke fout kunnen vinden, en wel in het artikel
Nebo. Onder verwijzing naar Deut. 32:50 beweren de schrijvers dat dit de berg is
waar Aäron is gestorven (men is uiteraard in de war met de berg Hor!).
Er is één aspect in dit Bijbels Namenboek waar ik moeite mee heb, en dat betreft
de verklaring die de auteurs van (bijna) elke naam geven. Je vraagt je af waarop
sommige van die afleidingen zijn gebaseerd. Sedert wanneer bijvoorbeeld is ‘vlakte’
de naamsafleiding voor Refidim (Ex. 17:1)? Hetzelfde kan men vragen ten aanzien
van de naam Rissa (Num. 33:21), die als ‘ruïne’ wordt verklaard (men heeft
klaarblijkelijk aan rasis van Amos 6:11 gedacht). De gebruiker van het Namenboek
zij op dit punt dus voorzichtig!
Ook wil ik erop wijzen dat men, hetgeen zeer te betreuren valt, bij de meeste
trefwoorden lang niet alle bijbelplaatsen opgesomd vindt waar de betreffende naam
voorkomt. Het werk is dus helaas niet als een volledige naamconcordantie te benutten.
Jammer vind ik ook dat de namen uit de deuterocanonieke (r.k.) of apocriefe (ref.)
geschriften van het Oude Testament niet zijn opgenomen. En dit bevreemdt des te
meer, omdat het motto van dit Bijbels Namenboek nota bene ontleend is aan 2
Makkabeeën 2:26-27 (KBS).
Waar de auteurs zéér voor moeten worden geprezen is, dat zij de onuitsprekelijke
Godsnaam niet hebben gebruikt, maar overal waar dit vier-letterwoord JHWH in het
Oude Testament voorkomt consequent de afkorting J' hebben laten afdrukken.
Kortom, een boek dat men zeker moet raadplegen en gebruiken bij de studie van
de Bijbel, zij het met de nodige voorzichtigheid.
Panc Beentjes

Psychologie
Erik Erikson, De jonge Luther, vert.: Karel Soudijn, Arbeiderspers,
Amsterdam, 19822, 316 pp., f 49,50.
Eriksons indertijd spraakmakende studie over de persoonlijkheid van de jonge Luther
is inmiddels al weer ruim twintig jaar oud. Oorspronkelijk bedoeld als een hoofdstuk
in een boek over emotionele crises tijdens de adolescentie (Eriksons specialiteit, zie
Het kind en de samenleving, Aula 181), groeide het boek uit tot een omvangrijke
‘psychohistorische’ studie, waarbij Erikson zich enerzijds van historische, en
anderzijds van psycho-analytische methoden bediende. Op beide aspecten van het
boek is kritiek geleverd; in het gebruik van zijn bronnen zou hij te weinig
historisch-kritisch te werk zijn gegaan, terwijl ook de vraag is opgeworpen of men
ten aanzien van een historische persoonlijkheid, waarmee per definitie geen gesprek
te voeren valt, wel psychoanalytische methoden (die immers bij uitstek
gespreksmethoden zijn) kunnen worden toegepast. Op dat laatste kan minstens worden
geantwoord dat ook Freud zelf niet voor geschiedkundige toepassing van de
psychoanalyse is teruggeschrokken, getuigen o.a. zijn studie van Michelangelo.
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Erikson weet zeker een nog altijd boeiend beeld van de jonge Luther op te roepen,
waarbij hij zich vooral concentreert op diens vadercomplex en (dientengevolge)
ambivalente relatie t.a.v. autoriteit. De vertaling, die al eerder in 1967 werd
gepubliceerd, is nu in ongewijzigde vorm opnieuw uitgebracht, en dat is jammer,
want Soudijns hoekige, en soms zelfs uitgesproken lelijke, Nederlands zou enige
herziening wel hebben verdiend.
Ger Groot

Literatuur
Laurie Langenbach, Gevallen vrouwen, Bert Bakker, Amsterdam/Kluwer,
Deurne, 1982, 118 pp., BF. 510.
Hoewel in enkele van het dozijn verhalen in dit boek een zondebesef van r.k. origine
als motief aanwezig is, moet men de titel veeleer lezen als ‘Gevallen: vrouwen’. Het
zijn case-studies van vrouwentrots en vrouwenleed, nostalgie naar een voorbije jeugd,
triomf om veroveringen en verdriet om mislukkingen. Ze hebben meer niveau dan
Viva-artikelen, maar blijven niettemin het
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produkt van het zeer ondiepe neo-realisme. Neem een Martien Carton, roer er wat
Meinkema door en een snuifje Mensje van Keulen, voeg wat Eefje Wijnberg toe en
de cocktail die je zo bekomt kan je Laurie Langenbach noemen.
J. Gerits

Heinrich Böll, Wat moet er van die jongen terechtkomen? Een
autobiografische schets, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982,
95 pp., BF. 275.
In deze autobiografische schets reconstrueert Böll de periode uit zijn jeugd van 1933
tot 1937 waarin hij o.m. ook naar school ging om er het einddiploma van het
gymnasium te behalen. Dat ook wordt door Böll in haast elk hoofdstukje beklemtoond
want tegen de achtergrond van de nazi-machtsovername, de economische crisis, de
als onontkoombaar aangevoelde oorlogsdreiging en de eerste duidelijke tekenen van
de nazi-terreur was schoolgaan minder belangrijk dan het in normale tijden placht
te zijn. Trouwens, zegt Böll, op school leerden wij toen niet voor het leven maar
voor de dood. Böll beklemtoont in dit stukje autobiografie het katholicisme van zijn
familie in de vooroorlogse jaren en zijn anti-nazisme van in het begin, wat hem
isoleerde van de massa. In het 13de van de 18 korte hoofdstukjes zegt Böll dat hij
zichzelf en de lezer enkele tientallen anekdotes bespaart. Dat is jammer. Immers, de
grote lijnen en gebeurtenissen: 30 januari 1933, Rijksdagbrand, verkiezingen maart
'33, boekverbrandingen zijn ons bekend, de anekdoten die ze tot leven brengen niet.
Vandaar blijft dit boekje inderdaad een schets, vluchtig en nogal dunnetjes.
J. Gerits

H. van der Ent, Jacqueline E. van der Waals. Een bloemlezing uit haar
werk, Kok, Kampen, z.j., 78 pp., f 9,90.
Lenze L. Bouwers, Guillaume van der Graft (Willem Barnard). Veldboeket
als bloemlezing, Kok, Kampen, z.j., 104 pp., f 11,90.
Jacqueline van der Waals is een typisch voorbeeld van een auteur die pas ná haar
dood (in 1922) tot leven is gekomen. Een paar van haar gedichten komt men in bijna
élke bloemlezing uit de Nederlandse literatuur tegen; zelfs in taalmethoden van het
lager onderwijs hebben haar verzen een plaats gekregen. Hoewel er inmiddels méér
dan 120.000 exemplaren zijn verschenen van bloemlezingen uit haar poëzie, heeft
niemand in de literatuurgeschiedenis aan haar een studie gewijd. Het cahier van H.
van der Ent zal daarom in een behoefte voorzien. Wie het oeuvre van Jacqueline van
der Waals overziet zal merken dat vier thema's haar heel uitdrukkelijk hebben
beziggehouden: de natuur, de dood, de verhouding tussen de mens en God, en de
poëzie zelf. Van der Ent heeft het cahier opgebouwd naar deze vier thema's; eerst
worden ze kort door hem ingeleid (pp. 16-24), daarna volgt een bloemlezing die
geordend is op die vier thema's (pp. 32-74). Op die wijze is dit cahier bijzonder
hanteerbaar en overzichtelijk geworden. Wie zich verder zou willen verdiepen in het
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leven en het werk van Jacqueline E. van der Waals zij verwezen naar het onlangs
verschenen: Jacqueline E. van der Waals, haar leven en werk, Nijkerk, 1982,
geschreven door H. van der Ent en J. Kramer-Vreugdenhil.
Ook Guillaume van der Graft (het pseudoniem van de in 1920 geboren dominee
Willem Barnard) is geen onbekende in de Nederlandse literatuur. Daarom is het goed
dat ook aan hem zo'n cahier is gewijd. De samensteller, Lenze L. Bouwers, heeft al
vaker over Van der Graft gepubliceerd; het meest toegankelijk is ongetwijfeld het
in 1973 te Brugge verschenen deeltje 103 uit de serie ‘Ontmoetingen’. Ook in het
gereformeerd interfacultair tijdschrift Radix vindt men vanaf 1976 herhaaldelijk
artikelen van zijn hand over Barnard. De door Bouwers samengestelde bloemlezing
laat weer eens duidelijk zien welk een intrigerend dichter en schrijver Van der
Graft/Barnard wel is. Persoonlijk acht ik dit cahier iets meer bruikbaar - bijvoorbeeld
in het onderwijs - dan dat over Jacqueline E. van der Waals. Wat ik in beide cahiers
enigszins storend vind is, dat men bij de gedichten niet onmiddellijk de
bronvermelding aantreft. Die moet men opzoeken in de inhoudsopgave aan het begin
van het boekje. Bij de afdelingen ‘Liederen’ in het cahier over Van der Graft (pp.
63-84) wordt de oorspronkelijke vindplaats echter wél steeds ter plaatse vermeld!
Panc Beentjes
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Gerrit Komrij, Gesloten circuit, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982, 60
pp., f 24,50.
Gesloten circuit is de laatste dichtbundel van Komrij, de smaakmaker van de
neoromantische stroming in de Nederlandse poëzie van het laatste decennium. Zoals
altijd zijn deze gedichten uit op taal-verrassingen en ontmaskering van de realiteit
die de mensen uit zelfbehoud, gewichtigdoenerij, onmacht of welk motief dan ook
mooier voorstellen dan ze is. Voor Komrij is de dichter een harlekijn: hij kan alles
van een ei maken, met woorden; ‘Maar 't vers was niets wanneer 't ei niet brak’ (p.
18). De ironie, de illusie van de grote emoties, de paradox, het schijnbaar moeiteloos
gerijm dat nooit gerijmel is, het virtuoze taalspel: opnieuw kom je het in deze bundel
tegen in nieuwe combinaties, doseringen en formuleringen. De dichter Komrij is een
superieure paljas, bezeten door de poëzie. En ook dat moet wellicht gerelativeerd
worden. Luidde de oorspronkelijke titel van deze bundel trouwens niet: Alles onecht?
J. Gerits

Jean Paul, Het leven van Quintus Fixlein, in vijftien laden met
aantekeningen, Een idylle, vert.: Ingeborg Lesener, De Bezige Bij,
Amsterdam, 1981, 221 pp., f 34,50/BF. 570.
Het verhaal van deze roman over de gymnasiumleraar Fixlein die dominee wordt en
met een verarmde freule trouwt, is minder belangrijk dan de wijze waarop Jean Paul
zijn verhaal vertelt: de roman is een kronkelpad van uitweidingen, toespelingen,
omwegen, herhalingen en citaten, die vaak zeer geestig zijn en voor de tijdgenoten
van Jean Paul, die de verwijzingen vaak directer konden aanvoelen, waarschijnlijk
nog veel geestiger geweest zijn. De hedendaagse lezer moet zich behelpen met de
talrijke steuntjes in de rug die het goed verzorgde notenapparaat van de vertaalster
hem biedt. Daardoor wordt de oorspronkelijke, tegendraadse humor in de roman toch
nog enigszins toegankelijk en kan men zich ermee amuseren zoals men dat ook met
Sterne's Tristram Shandy kan: als met een geestrijk spel van kat en muis, tussen
schrijver en lezer, waarbij de laatste toch altijd twintigste eeuwer en de eerste (Jean
Paul méér nog dan Sterne) toch altijd 18-de eeuwer blijft. Voor wie de confrontatie
aandurft een zeer bijzondere ervaring.
G.G.

Joyce & Co, Erwins Echo, Postume verhalen uit de Erwin-legende,
Amsterdam, Arbeiderspers, 1982, 167 pp., f 29,50.
Zo'n zeven jaar geleden zorgde het enigszins mysterieuze schrijverdsduo Joyce &
Co voor enige beroering met hun roman Erwin, het eerste deel van een in
romantisch-decadente stijl opgetrokken trilogie, waarvan enige jaren later ook het
tweede deel, Michael van Mander, verscheen. De reacties waren, zeker in eerste
instantie, nogal verdeeld. Bij sommigen viel de pretentieuze, uiterst gekunstelde en
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erudiete (would-be erudiete, zeiden enkelen, misschien niet geheel ten onrechte)
schrijfwijze van het duo in zeer slechte aarde. Anderen hadden meer bewondering
voor de doorwrochte structuur van het boek en de ontegenzeggelijk verfijnde stijl
ervan. De publikatie van Michael van Mander, enkele jaren later, deed minder stof
opwaaien; enerzijds omdat het verschijnsel zijn nieuwheid verloren had en er zich
inmiddels ook een duidelijker neoromantisch klimaat had ontwikkeld, anderzijds
omdat dit tweede deel ook een toegenomen rijpheid van de auteurs vertoonde. In
afwachting van het derde en laatste deel hebben Joyce & Co nu een kort bundeltje
‘verhalen uit de Erwin-legende’ het licht doen zien.
Men kan vermoeden dat het daarbij om voorstudies handelt van wat later de grote
romans zouden worden. Duidelijk is in ieder geval dat de genoemde rijpheid en
bezonnenheid hier nog niet aanwezig is. Wél zijn de verhalen doortrokken van grote
gebaren en verregaande pretenties, maar veel meer dan in de latere romans stort de
beoogde grootsheid regelmatig op nogal ontluisterende wijze ineen en wordt de
adolescentie-pathetiek die achter dit alles schuilgaat op enigszins pijnlijke wijze
zichtbaar. Men kan zich in gemoede afvragen of Joyce & Co zichzelf met deze
publikatie werkelijk wel een dienst hebben bewezen en of zij hun eerste probeersels
niet beter in gesloten portefeuille hadden kunnen houden. De lezer doet er in ieder
geval maar het beste aan het beloofde slotdeel van de eigenlijke trilogie af te wachten.
Ger Groot
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L. Trotski, Literatuur en revolutie, vertaald en geannoteerd door Marja
Wiebes en Yolanda Bloemen, met een nawoord van Karel van het Reve,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1982, 287 pp., f 48,50.
Lev Trotski schreef zijn inmiddels klassiek geworden beschouwing over socialistische
kunst en literatuur in 1923, nog maar enkele jaren na de revolutie en, zoals Karel
van het Reve in zijn nawoord opmerkt, de triomf klinkt er nog duidelijk in door. De
oude literatuur en literatoren hebben afgedaan; het woord is nu aan een nieuwe
literatuur, die de verworvenheden, drijfveren en idealen van de socialistische
omwenteling op artistieke wijze gestalte geeft. Aan de kritiek op de ‘oude’ generaties
is ruwweg de eerste helft van het boek gewijd. Vaak inhoudelijk nogal monotone
kritiek, die minder rijk is aan subtiele argumentatie als wel aan sublieme retoriek.
Want Trotski is een goed schrijver met een uiterst felle en puntige beeldspraak die
vooral in het sarcasme op zijn best is.
Na de kritiek ontvouwt Trotski in het tweede deel zijn kunstvisie, die misschien
minder radicaal is dan enkele meer extreme ideologen wel wilden (en willen), maar
toch altijd nog verloopt langs de bekende lijnen van de marxistische kerkleer: de
kunst dient de werkelijkheid tot uitdrukking te brengen en te weerspiegelen in
socialistisch perspectief (dat het enig legitieme perspectief is), in overeenstemming
met de revolutionaire krachten en gebeurtenissen, waarin de waarheid van de
werkelijkheid al aan het licht treedt. Klassieke lijnen, die overigens voor een belangrijk
deel door Trotski zelf werden uitgezet, en wat dat betreft mag het boek met recht
klassiek heten, al lijkt zoiets, binnen het taalgebruik van Trotski zelf, niet bepaald
een aanbeveling. Wat men (in marxistisch perspectief) wint met een dergelijk
teruggaan naar de bron mag hier onderwerp van verdere en ongetwijfeld uitputtende
discussie blijven. Wat men als lezer wint is in ieder geval de confrontatie met een
uitstekend schrijver, die de kunst van de literaire polemiek (en soms die van het
scheldproza) voortreffelijk beheerst, en ook in deze Nederlandse vertaling volledig
tot zijn recht komt.
Ger Groot

Literatuurwetenschap
Restant X, 1, voorjaar 1982. Jubileumnummer, 243 pp.
Restant X, 2, zomer 1982, 215 pp.
Het tijdschrift Restant, waarvan de bakermat de Gentse Rijksuniversiteit was en het
huidige domicilie de Universitaire Instelling Antwerpen, bestaat 10 jaar. Een reden
voor de uitgever, Luk De Vos, om een jubileumnummer uit te geven waarin hij op
p. 219-224 terugblikt op ‘hoe het groeide’. De kritische pretenties van Restant zijn
niet gering, maar een aantal publikaties in boekvorm van de laatste jaren kunnen
alleen bevestigen dat zij gegrond zijn.
Ik vernoem b.v. Vertaalwetenschap (A. Lefevere en R. Vanderauwera) in 1979,
Ivo Michiels. Een letterwerker aan het woord (L. De Vos e.a.) in 1980, Waarvan
akte. Beschouwingen over Teater en Performance (A. Lefèvre) in 1981. Behalve
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theoretische artikelen van methodologische, ideologische, wetenschapsfilosofische
aard, bevatten de afzonderlijke afleveringen ook creatief proza en gedichten (geregeld
komen uit de nalatenschap teksten van Jotie T'Hooft, vereerd en betreurd voormalig
redactielid), literair-kritische bijdragen, recensies, intrigerende tekeningen van de
‘onschuldige’ hand van Patrick Deschildere e.a., vertalingen van proza en poëzie uit
alle continenten. In het tweede nummer van de 10de jaargang treft men ook de
blauwdruk van A. Lefevere aan voor wat een wetenschappelijke studie van de
literatuur zou moeten zijn, die ook in Streven (juli '82) is gepubliceerd. De redactie
van Restant geeft jongere literatoren en literatuuronderzoekers de kans om hun
inzichten, soms wel wat fors deinend in de jargonzee maar ook dikwijls heel
houtsnijdend, te publiceren. In de toekomst wil Restant ook internationaal doorbreken
via in het Engels gestelde bijdragen. Een abonnement kost 500 F per jaargang van
4 nummers.
J. Gerits

Het beter kinder- en jeugdboek, Tiende jeugdboekenweek, Tielt, 1981.
Deze keuzelijst werd samengesteld door bibliothecarissen en ouders en omvat boeken
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voor kinderen vanaf 9 jaar en ouder. Voor de leeftijd van 15 jaar en ouder neemt
men zijn toevlucht tot de brochure Boeken voor Adolescenten. Keuzelijst voor 15tot 18-jarigen (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en
Documentatiewezen, Antwerpen, 1981). Deze twee brochures zijn een rijke bron
aan informatie voor al wie - ouders, leraars, bibliothecarissen - met lectuurbegeleiding
van jongeren te maken heeft. Vooral de tweede brochure is nieuw omdat zij specifiek
de adolescentenlectuur, in vaktijdschriften omschreven als lectuur voor 15 jaar en
ouder, aanbiedt. Hierdoor wordt wel een hiaat opgevuld omdat deze lezerscategorie
nog niet zolang als een specifiek lezerstype wordt beschouwd. Beide lijsten bevatten
voornamelijk titels van recente werken van behoorlijke kwaliteit zonder daarom de
klassieken uit de jeugd- en adolescentenliteratuur te vergeten. Positief voor de
samenstellers is ook dat zij zich niet beperken tot het Nederlandse boek, maar ook
goede buitenlandse werken in vertaling opnemen. Een vraag toch: is het in de toekomst
niet mogelijk bij elke titel een korte omschrijving van inhoud en genre te geven? Dat
zou voor de gebruiker van deze lijsten erg nuttig uitvallen. We besluiten met een
citaat dat zeker toepasselijk is op beide brochures: ‘Kwaliteit is te aanvaarden, maar
wat kwaliteit overschrijdt is aan te prijzen’.
Ludo Sollie

Alternatieve Werkgroep Jeugdliteratuur, Zozo 5. Kritische informatie over
jeugdliteratuur, Leuven, Infodok, 1981, 194 pp., BF. 200.
Met enige vertraging vinden we Zozo 5 op de markt. Inhoudelijk vinden we een
variatie van bijdragen die elkaar wel telkens vinden in de bezorgdheid om het goede
kinder- en jeugdboek en de verwerking ervan in het onderwijs.
Een eerste reeks bijdragen kunnen we groeperen rond de bespreking van werken
uit binnen- en buitenland.
In ‘Perverse kinderverzen’ biedt Ludo De Caluwé ons een vertaling en bewerking
aan van Bornemans Unsere Kinder im Spiegel ihrer Lieder. Reime. Verse und Rätsel.
Vanuit de kinderpsychologie probeert de auteur de relatie tussen kind en volwassene
te doorgronden. Tom Baudoin bespreekt in een tweede artikel de rol van de fantasie
in de
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verhalen van Lea Smulders en in een volgend artikel van Linda De Clercq wordt de
relatie tussen tekst en tekening in het werk van Joke van Leeuwen ontleed.
We willen nu wat langer blijven stilstaan bij de bijdragen van T. Baudoin over
jeugdliteratuur en ontwikkelingspsychologie. Aan de hand van enkele auteurs, o.a.
Bauer-Van Wechem, Dahrendorf e.a. probeert de steller een band te leggen tussen
de verworvenheden van de ontwikkelingspsychologie en de jeugdliteratuur. Scherp
gesteld komt het hier op neer: kunnen er in absolute zin ontwikkelingspsychologische
uitspraken worden gedaan van het type: op leeftijd x zijn kinderen toe aan
vaardigheid/attitude y. De zekerheden van de ontwikkelingspsychologie moeten we
wel met de nodige voorzichtigheid benaderen omdat het in de literatuur op de vraag
of bepaalde literatuur geschikt is voor kinderen niet gaat om zekerheden van het type
‘zes tot tienjarigen hebben behoefte aan fantasieverhalen’ maar om keuzes. Welke
literatuur vinden we belangrijk voor kinderen? En waarom? Een leerzaam artikel.
Alles bij mekaar zit in Zozo 5 een pakket bruikbare informatie voor alwie met kinderen jeugdliteratuur bezig is. Hopelijk komt Zozo 6 spoedig op de markt.
Ludo Sollie

S. van Campen en C. van der Burg, Onder andere het jeugdboek, NIB,
Zeist, 1981, 112 pp.
Geruime tijd werd in het literatuuronderwijs nogal zwaar het accent gelegd op het
leesplezier bij de leerlingen. Dat dit dikwijls leidde tot oppervlakkigheid, werd nogal
eens over het hoofd gezien. Hiertegen wil dit werk ingaan. Voor de auteurs is lezen,
in wat voor een functie dan ook, altijd een proces van herkenning en interpretatie
van tekens. Niet-fictionele teksten kunnen makkelijker nagekeken worden op hun
juiste informatieve waarde dan fictionele. Hier wordt de lezer, en vooral de jonge
lezer, opgenomen in een identificatieproces in correlatie met het gedrag, de gevoelens
en het denken van de personages. Jonge mensen aan het lezen zetten betekent met
beïnvloeding bezig zijn. Jeugdboeken dragen immers waarden en normen mee over
en juist bij de jonge lezer is lezen een indringend proces. Dit boek wil een hulp zijn
voor alwie met lectuurbegeleiding van jongeren bezig is, door inzicht te verschaffen
in de processen die zich bij het lezen, bij het omgaan met boeken afspelen. Inhoudelijk
vinden we de volgende onderdelen terug: het jeugdboek als onderdeel van
massacommunicatie, invalshoeken en functie van jeugdliteratuur, het semiotisch
kader van het jeugdboek en tenslotte: wat wil je met dit alles bereiken. Tot besluit
krijgt de lezer de theorie getoetst aan de praktijk, m.a.w. als je met boeken wil werken,
vanuit welke uitgangspunten kan je dan vertrekken en waar kan je naartoe.
Al deze deelgebieden afzonderlijk doornemen valt buiten het bestek van deze
tekst. We willen alleen nog dit kwijt: je kan het inhoudelijk met bepaalde stellingen
van de auteur oneens zijn, maar positief is zeker dat het boek de lezer aan het denken
zet. En dat is in onze maatschappij wel erg belangrijk.
Ludo Sollie
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R. Bauer-Van Wechem en P. Krassenburg, Kinder- en Jeugdliteratuur,
een longitudinale benadering, Vermande, IJmuiden/Dijkstra, Zeist, 1978,
182 pp., f 25.
Deze studie komt de laatste maanden steeds meer in de belangstelling. Daarom willen
we ze aan een ruimer publiek voorstellen.
Het boek bevat twee delen: een longitudinale benadering van kinder- en
jeugdliteratuur vanuit de ontwikkelingspsychologie en één vanuit pedagogisch
perspectief. Beide aanzetten lopen uiteraard in de realiteit door mekaar, maar worden
hier om praktische redenen uit mekaar getrokken.
In het eerste deel komen de baby-, peuter- en kleuterfase, de fase van het lagere
schoolkind en de fase van de jeugdige aan bod. Achtereenvolgens wordt hierin de
ontwikkeling van de motoriek en van de waarneming, de taalontwikkeling, de
cognitieve ontwikkeling, de fantasie en de emotionele ontwikkeling besproken omdat
ze op één of andere wijze met kinder- en jeugdliteratuur in verband gebracht kunnen
worden. Bij het bespreken van deze literaturen komen er twee vragen aan de orde:
sluit het boek aan bij de mate van ontwikkeling in bovengenoemde gebieden en
stimuleert het boek de verdere ontwikkeling ervan? Hieruit ontstaat een spanningsveld
van aanpassen aan - uitdagen tot wat van belang is voor de pedagogische
theorievorming.
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En meteen zitten we bij het tweede deel: het pedagogische perspectief. De auteurs
gaan ervan uit dat de opvoeder in zijn opvoedend handelen gebruik kan maken van
literatuur. Achtereenvolgens wordt het kinder- en jeugdboek met betrekking tot het
ik, het andere, de andere en de Andere in de verschillende bovengenoemde fasen
bestudeerd. Een hoofdstuk over triviaalliteratuur en eentje over humor, sluiten het
geheel af.
De bedoeling van de auteurs is te onderzoeken of een boek qua inhoud en/of qua
vorming een hulpmiddel kan zijn in het pedagogisch gebeuren. Een aanpak die op
het eerste gezicht vreemd overkomt, maar bij lectuur ervan verhelderend werkt.
Ludo Sollie

Taalwetenschap
Oswald Ducrot and Tzvetan Todorov, Encyclopedic Dictionary of the
Sciences of Language, vert. Catherine Porter, Basil Blackwell, Oxford,
1982, 380 pp., f 7,95.
Een kleine tien jaar na de oorspronkelijke Franse publikatie van de Dictionnaire
encyclopédique des sciences du langage, geschreven door de linguïst Oswald Ducrot
en de literatuurwetenschapper Tzvetan Todorov, die o.a. in het Franse milieu het
Russisch Formalisme introduceerde, is dit boek nu ook in Engelse vertaling
verschenen. De ‘dictionnaire’ zit ingewikkeld in elkaar en is niet opgezet volgens
een alfabetische orde, zoals de titel zou doen vermoeden, maar probeert eerder een
algemeen en vooral systematisch overzicht van het immense terrein van de
taalwetenschap te geven. Het boek is opgebouwd uit artikelen die over vier duidelijk
onderscheiden secties zijn verdeeld. In de eerste sectie komen de verschillende
linguïstische scholen aan de orde (historische, functionalistische, generatieve
linguïstiek enz.); de tweede geeft een overzicht van de verschillende terreinen die
door de taalwetenschappen worden bestreken (sociolinguïstiek, psycholinguïstiek,
poëtica, enz); en in de derde en vierde sectie worden tenslotte de meest fundamentele
begrippen uit de taalwetenschap behandeld, zonder dat ook hier een alfabetische orde
is aangehouden, maar eerder vanuit meer algemene naar
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meer toegespitste begrippen wordt gewerkt. Wat vooral opvalt is het grote belang
dat de schrijvers aan de semantiek en aan de aan de literatuurwetenschap ontleende
begrippen hebben gehecht.
Naast de bibliografie die aan elk artikel is toegevoegd, kan men bij het gebruik
van dit boek veel nut hebben van de index aan het eind, waarin de belangrijkste
plaatsen zijn aangegeven waarop de betreffende concepten aan de orde komen. Vooral
deze index maakt het mogelijk dit boek als snel en handig naslagwerk te gebruiken.
Gezien de belangrijke rol die de linguïstiek in deze eeuw is gaan spelen kan dit
boek niet alleen worden aanbevolen aan degenen die direct in het fenomeen ‘taal’
zijn geïnteresseerd, maar ook aan sociale wetenschappers (psychologen, sociologen,
antropologen enz.) en filosofen, die dag in dag uit worden geconfronteerd met
begrippen en probleemstellingen die in de linguïstiek hun oorsprong vinden.
Charo Crego

Theater
Bernard F. Dukore, Harold Pinter, Macmillan, London, 1982, 139 pp., hb.
£10, pb. £2,95.
S. wil van een stuk of wat clichés af die over H. Pinter, diens verbeeldingswereld en
schrijfmanie de ronde doen en slaagt vanzelfsprekend in het in omloop brengen van
een aantal nieuwe. Zo keert hij zich terecht tegen de goedkope karakterisering van
Pinters drama's als ‘comedies of menace’ maar wat in de plaats daarvan treedt als
ambiguïteit of psychoanalytische verstrikking maakt de interpretatie, veeleer nog de
interpreteerbaarheid nauwelijks soepeler. S. lijkt (maar nooit luidop of helemaal
oprecht) Pinter gelijk te geven als die over zichzelf beweert een erg conventioneel
auteur te zijn; hij tracht hem voortdurend in de traditie van het Britse drama onder
te brengen en minder aandacht te vragen voor wat hem daarin en daarvan onderscheidt.
Het is beslist niet onrechtvaardig noch ontoelaatbaar, bij alle toch wat geforceerde
intentie, maar het doet hem m.i. uiteindelijk toch wat tekort.
C. Tindemans

William Tydeman (ed.), Plays by Tom Robertson, 237 pp., hc. £19,50, pb.
£5,95; George Rowell (ed.), Plays by W.S. Gilbert, 189 pp., hc. £17,50, pb.
£4,95, Cambridge UP, Cambridge, 1982.
De vernieuwing die T. Robertson (1829-71, met o.m. Society, 1865; Ours, 1866;
Caste, 1867: School, 1869) in het Britse drama aanbracht, ligt in het doodgewone
van zijn mensjes die alledaagse dingen beleven, met een scheutje humor en een
vlugge traan. De kunstmatigheid van deze levensechtheid frappeert je thans zeer, bij
alle historisch respect voor het karaktertalent en de klassegeest die de auteur binnen
deze grauwe avonturen binnensmokkelt als rimpelprotest dat tegelijk de veranderende
tijdsgeest signaleert. Op de snijlijn van sentimentaliteit en utopie tekent hij de behoefte
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aan werkelijkheidsvlucht uit die daardoor de voorgrond van de eigen tijd die deze
vlucht noodzakelijk maakte, beklemtoont, in een dramatische periode die wankelt
tussen burgerlijke projectie en maatschappijkritiek, als vooraankondiging van de
generatie van G.B. Shaw.
W.S. Gilbert (1836-1911), hier uiteraard zonder de muzikale Sullivan, is een
cynicus (The Palace of Truth, 1870; Sweethearts, 1874; Princess Toto, 1876; Engaged,
1877; Rosencrantz and Guildenstern, 1891) met wat ranzig sentiment, wat vlugge
sociale weerzin, wat pralinesalonkomedie. Deze bundeling tracht hem als auteur
vanonder de o zo Britse muziektraditie vandaan te halen. Dat slaat wel aan door het
absurd-drakerige van het Victoriaanse klimaat, door het egoïstische materialisme
van de betere standen, door het groteske van alle levensdromen; het blijft toch bittere
grappigheid, meer geïnteresseerd in tijdssatire dan in karaktersamenhang, geldiger
in de korte vorm dan in de vaak wat uitgesmeerde langere, meer cabaret dan tekst.
Beide selecties zijn uitstekende illustraties van een streven en een weten dat ons
dramatisch thans al te zeer als karikatuur bekend staat en hier zijn rechtvaardige
context zowel vindt als krijgt.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. Paul Claes, geboren 1943. Doctor in de Germaanse filologie (1981), licentiaat
in de klassieke filologie. Publiceerde ‘Het netwerk en de nevelvlek’ (1979). Bereidt
twee studies voor over Hugo Claus.
Adres: P. Daensstraat 12, B-3200 Kessel-Lo.
Pol Cuvelier, geboren 1951. Assistent taalkunde aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen en part-time docent ‘Elementen van de taalkunde’ aan
de Katholieke Vlaamse Hogeschool.
Adres: Terwestvaart 26, B-9080 Moerbeke.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker van ‘De
Nieuwe’, ‘Dietsche Warande & Belfort’, ‘De Vlaamse Gids’; leraar.
Adres: Waalhofstraat 52, B-2100 Deurne
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.
Peter J. Henriot s.j., politicoloog; directeur van het Center of Concern, een groepering
voor sociale rechtvaardigheid in Washington DC.
Adres: Center of Concern, 3700 13 the Street, N.E., Washington, DC 20017, USA.
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
Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973
tot 1977 hoofdredacteur van Streven-België.
Adres: Graanmarkt 9-11, B-2000 Antwerpen.
Jan Kerkhofs s.j., geboren 1924. Professor pastoraaltheologie aan de Theologische
Faculteit te Leuven. Gewezen secretaris-generaal van het Internationale
Informatiecentrum ‘Pro Mundi Vita’.
Adres: LUC, Minderbroedersstraat 11, B-3000 Leuven.
Dr. Yvan Lebrun, geboren 1935. Doctor in de wijsbegeerte en de letteren, hoogleraar
in de neuro- en psycholinguïstiek aan de Vrije Universiteit te Brussel. Publiceerde
‘Bouw en werking van het spraakorgaan’ (Brussel, 1973); ‘The Artificial Larynx’
(Amsterdam, 1973) en, samen met prof. dr. R. Hoops, o.a. ‘Intelligence and Aphasia’
(Amsterdam, 1974) en ‘Recovery in Aphasics’ (Amsterdam, 1976).
Adres: Eidergansstraat 9, B-1170 Brussel.
Leo Loewenthal: adres redactie.
Christian Rudel: adres redactie.
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Virtue Revisited
Ger Groot
Toen de Engelse vakbonden in de jaren zestig van de vorige eeuw, met een beroep
op sociale rechtvaardigheid, vroegen om betere arbeidsvoorwaarden, kregen ze van
Karl Marx te horen dat een dergelijk beroep op rechtvaardigheid zinloos was, omdat
de bezittende klasse er een totaal ander idee van rechtvaardigheid op na hield dan
de klasse van de arbeiders. Er was sprake van een totale divergentie in morele
opvattingen, en een beroep op een gemeenschappelijke waarde of ethische richtlijn
was dan ook onmogelijk. Het morele veld in de samenleving was radicaal gesplitst
in meerdere onverenigbare subsystemen.
Alasdair MacIntyre, schrijver van de succesvolle en in vele talen vertaalde Short
History of Ethics1, ziet hierin een weerspiegeling van het dilemma van heel het
ethische denken van de moderne tijd. Niet dat hij, zoals Marx, zou menen dat het
ethische denken door economische wanverhoudingen verscheurd zou zijn; veeleer
wijst deze verscheurdheid terug naar een fundamentele tekortkoming dat het ethisch
denken zelf, vanaf het einde van de Middeleeuwen, onophoudelijk parten is blijven
spelen: de afwezigheid van een verbindende en verenigende factor in het denken
over de mens en de samenleving, die de ethiek een minimale coherentie en algemene
geldigheid zouden kunnen geven.
MacIntyre ontwikkelt deze visie in zijn laatste boek After Virtue. A Study in Moral
Theory2, waarin de inzichten die in zijn geschiedenisboekje al even werden aangestipt
systematisch worden uitgewerkt. Hij begint daarin met de observatie dat het ethisch
discours in de moderne tijd in een extreme wanorde is geraakt, die leidde tot de
genoemde versplintering en waarin het definitief onmogelijk lijkt ooit nog tot een
nieuwe consensus te komen. Wat we aantreffen in het ethisch discours, zegt
MacIntyre, zijn

1
2

In Nederland bij Boom verschenen onder de titel Beknopte geschiedenis van de ethiek.
Alasdair MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, Duckworth, Londen, 1981, 252
pp., £24. Inmiddels is ook een aanzienlijk goedkopere paperback-editie verschenen.
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fragmenten van een conceptueel schema dat uiteen is gevallen en waarvan de
brokstukken (morele uitdrukkingen als ‘goed’ en ‘slecht’, versteende voorschriften
of intuïties), los van het kader dat hen hun plaats gaf, nauwelijks nog betekenis
hebben. We hebben, zegt MacIntyre, zelfs grotendeels het begrip van moraliteit
verloren. ‘Wij beschikken wel over surrogaten van moraliteit en blijven vele
sleutelbegrippen ervan hanteren. Maar wij hebben - verregaand zoniet volledig - ons
theoretisch en praktisch verstaan van moraliteit verloren’ (2). ‘Wat eens de moraliteit
was is tot op grote hoogte verdwenen, een ernstig cultureel verlies’ (21)3.
De implicaties van deze ‘disquieting suggestion’ zijn enorm, want ze betekenen
niets minder dan de diskwalificatie van vrijwel heel het ethisch denken vanaf de
renaissance tot nu toe. Waarmee MacIntyre niet wil zeggen dat er niet op
indrukwekkende wijze gedacht zou zijn, maar wel dat dit denken reeds vanaf zijn
eerste moment gedoemd zou zijn te falen. En dat, aldus MacIntyre, is precies wat is
gebeurd. Het moderne denken, exemplarisch vertegenwoordigd in de Verlichting,
probeerde een substituut te vinden voor de morele eenheid die daarvóór door de
godsdienst werd verschaft. Men zocht op rationele wijze een ethiek te funderen die
algemeen zou zijn, omdat de rationaliteit algemeen zou zijn. En men deed dit in
reactie op, en verzet tegen, het aristoteliaanse denken van de Middeleeuwen, in
navolging van de manier waarop de moderne wetenschap zich van de aristoteliaanse
fysica had losgemaakt. Een verzet dat vooral gekenmerkt werd door het weren van
elke teleologie uit zowel de antropologie als de fysica, d.w.z. van de interpretatie
van een fenomeen of proces op grond van het doel (telos) dat daarin ligt vervat en
dat, als doeloorzaak, het ontstaan, de ontwikkeling en samenhang van het fenomeen
zou verklaren.
En precies hier treedt, aldus MacIntyre, de discrepantie in. Want de ethische
grondnoties waarmee men bleef opereren, stamden wezenlijk af van dit teleologische
denken. Zonder dit kader werden zij onbegrijpelijk. De achttiende-eeuwse filosofen
‘probeerden een rationele grondslag voor hun morele overtuigingen te vinden in een
bijzonder begrip van de menselijke natuur. Zij erfden echter tegelijk enerzijds een
stel morele imperatieven en anderzijds een begrip van de menselijke natuur, die ertoe
waren voorbe-

3

‘We possess indeed simulacra of morality, we continue to use many of the key expressions.
But we have - very largely, if not entirely - lost our comprehension, both theoretical and
practical, of morality’ (2). ‘What once was morality has to some large degree disappeared and this marks a degeneration, a grave cultural loss’ (21).
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stemd met elkaar in conflict te raken. Die discrepantie werd niet opgeheven door
hun gewijzigde opvattingen over de menselijke natuur’ (53)4, een lot waaraan zelfs
Kant, die de onmisbaarheid van een zekere teleologie wel onderkende, volgens
MacIntyre uiteindelijk niet ontsnapte. En voor zover er geen sprake was van de
pseudo-teleologie van het utilitarisme of het reductionisme van de taalanalytische
ethiek, zou de plicht-ethiek, die het morele handelen als het ware achterwaarts
terugkoppelde naar een ethische regel, vanaf dat moment de plaats innemen van de
deugd-ethiek, die de ethische beslissing subsumeerde onder de voorwaarts gerichte,
teleologische instantie van de deugd, het (eind-)perspectief waarin men de mens tot
zijn volledige ontplooiing en tot zijn eigenheid zag komen.
De verwerping van de teleologie in fysica en antropologie had echter tegelijk tot
gevolg dat, wat de laatste betreft, het individu nu een centrale, en vaak enige, rol
ging spelen. En dit had ook zijn weerslag op de ethiek. Het is in de (als universeel
beschouwde) rationaliteit van het individu dat de ethiek voortaan gefundeerd zal
worden, en met deze funderingspogingen houdt vrijwel heel het moderne ethisch
denken zich bezig. Pogingen die wel moesten falen, precies vanwege de boven
genoemde discrepantie van conceptuele schema's die daarin op elkaar botsten. Een
discrepantie die tenslotte uitmondde in de verschillende versies van het hedendaags
moreel emotivisme, waarin de eigen aard van het morele oordeel zelfs geheel
verdwijnt en tot een verkapte indicatief - moreel is alléén wat feitelijk en aanwijsbaar
door de mensen voor moreel gehouden wordt - of performatief - het morele spreken
en handelen weerspiegelt alléén subjectieve (individuele of collectieve) overtuigingen
- wordt omgeduid.
Voor MacIntyre lijkt dit moreel emotivisme (waarin b.v. de zin ‘Dit is goed’ wordt
geïnterpreteerd als equivalent aan de propositie ‘Ik stem hiermee in’ of ‘Ik wil dat
iedereen op deze wijze handelt’) echter niet meer dan een achterhoedegevecht te
vormen, een laatste stuiptrekking van het verlichtingsdenken, dat eigenlijk al door
Nietzsche vernietigend was bekritiseerd. Nietzsche is de definitieve ontmaskeraar,
en tegelijk de voltooier, van het verlichtingsdenken. Want is ook zijn antwoord op
de ethische problematiek, de Uebermensch, de mens die in zichzelf, en alleen in
zichzelf, zijn morele waarden en wetten vindt, niet schatplichtig aan het liberaal
individualisme, waar Nietzsche zich tegelijk zo heftig tegen keert?

4

‘(They) did indeed attempt to find a rational basis for their moral beliefs in a particular
understanding of human nature, while inheriting a set of moral injunctions on the one hand
and a conception of human nature on the other which had been expressly designed to be
discrepant with each other. This discrepancy was not removed by their revised beliefs about
human nature’ (53).
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Zodat MacIntyre in het duo Nietzsche-Aristoteles de twee fundamentele polen kan
zien van de ethische problematiek: het moderne verlichtingsdenken dat van geen
teleologie wil weten (maar in de fundering van een ethiek altijd weer faalt), of het
teleologisch denken dat ‘in one form or the other’ aristotelisch moet zijn. ‘Indien
aan een pre-moderne visie op moraal en politiek moet worden vastgehouden, tégen
de moderniteit, dan zal dit op een of andere manier in aristotelische termen moeten
gebeuren’ (111)5.
Waarom al die nadruk op de teleologie? MacIntyre beklemtoont bij herhaling dat
morele concepten als ‘goed’ en ‘slecht’ (en daarmee het hele morele denken) alleen
op die wijze begrijpelijk zijn. Maar waarom? Omdat goed (of slecht) altijd goed (of
slecht) voor iets is; iets is goed (of slecht) ten opzichte van iets dat bereikt moet
worden: een doel of eindterm. Dat is de betekenis en de functie van het woord goed;
niet alleen, en zelfs niet allereerst; op ethisch vlak, maar op het vlak van elke
instrumentele handeling. Een goed mes is een instrument waarmee op gemakkelijker
manier vlees kan worden gesneden dan met een slecht mes; een goede voetballer is
een speler die meer doelpunten maakt dan een slechte. Dat zijn geen ethische
categorieën, maar praktische.
Aan deze praktische doelgerichtheid ontspringt ook het begrip ‘goed’ in ethische
zin, en heeft daarmee dus een inherent teleologisch karakter. Geen wonder dat het
begrip, losgemaakt uit dit kader van doelgerichtheid, zijn begrijpelijkheid verliest,
en een merkwaardig, los zwevend concept wordt, waarmee niets meer is aan te
vangen. ‘Het goede’ als zodanig bestaat niet, of hoogstens als een uiterste abstractie,
die aan vrijwel alle ethische zeggingskracht heeft ingeboet. Dat is de onmacht waaraan
het moderne ethische denken lijdt. Maar, zegt MacIntyre, ‘die onmacht zelf was niets
anders dan het historisch gevolg van de verwerping van de aristotelische traditie. De
kernvraag wordt dus: is de aristotelische ethiek of iets dat er erg veel op lijkt, tenslotte
toch te behouden? (111)6.
In het tweede deel van het boek gaat hij daartoe expliciet in op de vraag naar de
aard van de deugd, het sleutelbegrip in Aristoteles' ethiek. Het is immers de deugd
(of de deugden) die kan (kunnen) worden beschouwd als de eindterm(en) van de
teleologische gerichtheid van het ethisch handelen.

5
6

‘If a premodern view of morals and politics is to be vindicated against modernity, it will be
in something like Aristotelian terms or not at all’ (111).
‘(...) that failure itself was nothing other than an historical sequel to the rejection of the
Aristotelian tradition. And thus the key question does indeed become: can Aristotle's ethica,
or something very like it, after all be vindicated?’ (111).
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De deugd is datgene waardoor de praktische handeling gericht wordt op
‘volmaaktheid’ (MacIntyre spreekt van excellence) van de betreffende handeling,
die daarmee ethisch wordt. De band tussen instrumentele en ethische doelgerichtheid
blijft hiermee gehandhaafd. Het is de ‘excellence’ van de praktische handeling binnen
haar eigen sfeer (haar eigen logica, systeem of spelvorm - door MacIntyre aangeduid
met de term practice) die op ethisch gebied de deugdzaamheid van de ethische
handeling is. Waarmee MacIntyre, na een uiterst scherpzinnig en indringend overzicht
van de geschiedenis van het begrip ‘deugd’ vanaf Homerus tot aan de moderne tijd,
de volgende voorlopige definitie kan opstellen: ‘Een deugd is een verworven
menselijke kwaliteit, waarvan het bezit en de beoefening ons ertoe in staat stellen
die zaken te verwezenlijken die aan een bepaalde praktijk (practice) inherent zijn;
en waarvan de afwezigheid ons daadwerkelijk belet de met die praktijk verbonden
zaken te realiseren’ (178)7.
Voorlopig is deze definitie, omdat het hier nog over de verschillende deugden in
de verschillende practices gaat. Het deugdzaam leven als zodanig, opgevat als eenheid,
staat daar niet los van, maar komt er evenmin duidelijk in naar voren. Toch ligt hier
één van de kernpunten van MacIntyre's discussie met de moderne filosofie, en met
name de antropologie. Een deugdzaam leven staat voor hem evenzeer onder het teken
van de doelgerichtheid als de deugdzame handeling. Het is, zo zouden we in zijn
termen kunnen zeggen, de verwerkelijking en voltooiing van het menselijk leven tot
excellence. ‘Deugden dienen derhalve verstaan te worden als gesteltenissen die niet
alleen bepaalde praktijken schragen en ons zo helpen de daaraan inherente zaken te
realiseren, maar die ons ook steunen bij de daarmee verbonden zoektocht naar het
goede zélf, doordat zij ons helpen obstakels, gevaren, verleidingen en afleidingen
op onze weg te overwinnen; en die ons een groeiende zelf-kennis en kennis van het
goede zullen bezorgen’ (204)8.
Maar wil er van een dergelijke voltooiing sprake zijn, dan moet het menselijk
leven zelf ook een éénheid zijn, die in zijn geheel naar deze excellence is gericht. In
het geatomiseerde mensbeeld van (het overgrote deel van) de

7

8

‘A virtue is an acquired human quality the possession and exercise of which tends to enable
us to achieve those goods which are internal to practices and the lack of which effectively
prevents us from achieving any such goods’ (178).
‘The virtues therefore are to be understood as those dispositions which will not only sustain
practices and enable us to achieve the goods internal to practices, but which will also sustain
us in the relevant kind of quest for the good, by enabling us to overcome the harms, dangers,
temptations and distractions which we encounter, and which will furnish us with increasing
self-knowledge and increasing knowledge of the good’ (204).
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moderne antropologie, waarin de mens is opgesplitst in een weinig samenhangende
bundel ‘rollen’ of ‘existentiële momenten’, is die eenheid onbereikbaar geworden,
laat staan dat daarin een richtingskracht zou kunnen worden ontdekt. Die eenheid
vindt MacIntyre op een voor filosofen onverwachte plaats: in het verhaal dat het
individu over zichzelf vertelt, wanneer hij zich in deze of gene situatie wil
identificeren. In een prachtige analyse laat hij zien dat levensgebeurtenissen (grote
en kleine) altijd geplaatst worden in een narratief geheel. ‘In zijn handelen en
praktijken even goed als in zijn ficties, is de mens wezenlijk een verhaalvertellend
dier’ (201)9. Het is de eenheid van het verhaal dat de dingen en gebeurtenissen hun
plaats en zin geeft, en hetzelfde geldt voor het volledig leven van het individu en van
het begrip van de samenleving. ‘Er is geen andere weg om welke gemeenschap ook
inclusief de onze, te begrijpen dan door middel van de verzameling verhalen die
daarvan het oorspronkelijke bronmateriaal uitmaken’ (201). Vandaar: ‘De eenheid
van een mensenleven is de eenheid van zijn verhalende zoektocht’ (203)10. Een
eenheid die een heden vertelt tegen de achtergrond van een verleden en in verwachting
van een toekomst. Met andere woorden: een eenheid die is gericht door een teleologie
waarin zich een perspectief, een deugdzaamheid, aftekent.
Eenheid in het menselijk leven is één voorwaarde voor MacIntyre's visie; een
zekere gemeenschappelijkheid in het leven met anderen is de tweede. Want ‘mijn
levensgeschiedenis ligt altijd ingebed in de geschiedenis van die gemeenschappen
waaraan ik mijn identiteit ontleen’ (205). ‘Ik ontdek mijzelf als deelhebbend aan een
geschiedenis, en heel in het algemeen betekent dit... als één van de dragers van een
traditie’ (206)11. Men leeft in een gemeenschap met een geschiedenis en met een
aantal gemeenschappelijke waarden. Mijn verhaal is niet alleen mijn verhaal, maar
ook dat van mijn gemeenschap. En daarom is ook mijn deugdzaamheid niet mijn
privé-aangelegenheid (dat zou het in Nietzscheaans of Verlichtingsperspectief wél
zijn), maar een deugdzaamheid die zijn plaats vindt binnen mijn gemeenschap.

9
10

11

‘Man is in his actions and practice, as well as in his fictions, essentially a story-telling animal’
(201).
‘There is no way to give us an understanding of any society, including our own, except
through the stock of stories which constitute its initial dramatic resources’ (201). Vandaar:
‘The unity of a human life is the unity of a narrative quest’ (203).
‘(...) the story of my life is always embedded in the story of those communities from which
I derive my identity’ (205). ‘I find myself part of a history and that is generally to say... one
of the bearers of a tradition’ (206).
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Of zou moeten vinden, want juist deze sociale eenheid ontbreekt volgens MacIntyre
volledig in de moderne, liberaal-individualistische samenleving. Het is daarom dat
‘onze maatschappij niet kan hopen een morele consensus te bereiken’ (235)12, zoals
ook Marx al constateerde, zij het dan op heel andere gronden. En MacIntyre toont
zich ten aanzien van de toekomst van onze samenleving uitgesproken pessimistisch
en ziet geen hoop meer voor deze moreel, politiek en cultureel uiteen vallende of
reeds uiteen gevallen maatschappij. Hij trekt zelfs de parallel met de nadagen van
het Romeinse Rijk, dat ook op geen enkele wijze meer een ‘morele gemeenschap’
vormde, noch het één, noch het ander. MacIntyre ziet dit uiteenvallen als een
onomkeerbaar proces, waarbij herstelpogingen weinig zin hebben. ‘Waar het in de
gegeven omstandigheden op aan komt is: lokale gemeenschappen op te bouwen
waarin burgerzin, intellectueel en moreel leven kunnen standhouden in de nieuwe
donkere tijden die reeds over ons gekomen zijn. En aangezien de traditie van de
deugden ook in staat is geweest de gruwelen van de vorige donkere tijden te overleven,
hoeven ook wij niet helemaal zonder hoop te zijn... Wij wachten, niet op een of
andere Godot, maar op een andere - ongetwijfeld zeer verschillende - Heilige
Benedictus’ (245)13.
De hoop die MacIntyre uitspreekt is wél uiterst minimaal; is ze té weinig? Men
kan er lang over twisten; zonder grond is zijn pessimisme in ieder geval zeker niet.
Nog langer kan men twisten over de oplossing die hij aandraagt. In hoeverre heeft
het defaitisme (dat overigens beslist niet uitsluitend negatief wil blijven) hier het
realisme overwoekerd? Of is MacIntyre, ook op dit laatste moment, nog even luciede
als hij in de rest van zijn studie is?
Want After Virtue is een prachtig boek, dat tot het beste kan worden gerekend wat
de afgelopen tien jaar op filosofisch gebied is geschreven. MacIntyre's
scherpzinnigheid en fijngevoelig inzicht blijven niet beperkt tot filosofische zaken
alléén, maar tonen zich ook in talloze observaties terzijde over actuele of minder
actuele verschijnselen, in zijn analyses van de vroeg-griekse en middeleeuwse
samenleving, en in zijn prachtige paragraaf over Jane Austen. Méér dan alleen een
filosoof bewijst MacIntyre

12
13

‘(...) our society cannot hope to achieve moral consensus’ (235).
‘What matters at this stage is the construction of local forms of community within which
civility and the intellectual and moral life can be sustained through the new dark ages which
are already upon us. And if the tradition of the virtues was able to survive the horrors of the
last dark ages, we are not entirely without grounds for hope.... We are waiting not for a Godot,
but for another - doubtless very different - St. Benedict’ (245).
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een zeer belezen en hoogst erudiet denker te zijn, bij wie de wijsbegeerte niet alleen
een vakdiscipline blijft (zoals bij vele, overigens uitstekende, angelsaksische filosofen
het geval is), maar bijna spelenderwijs samengaat met de rijke culturele bagage die
hij met zich meedraagt. Van deze excellence is in deze korte samenvatting helaas
maar al te weinig overgebleven. Een gemis dat slechts door lezing van het boek zelf
kan worden goedgemaakt.
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Conviviale technologie voor vrouwen1
Valentina Borremans
Ik ben geboren aan de oever van de Kongo-rivier, ten noorden van Kinshasa. Mijn
Belgische vader stierf toen ik drie was, mijn zwarte nounou sprak geen Vlaams en
mijn moeder, die me grootbracht, was een Française. Ik bracht verschillende jaren
in Londen en New York door en 23 jaar geleden vestigde ik me in Mexico. Ruim
tien jaar woon ik daar nu in een dorp op de zuidelijke helling van de Sierra Madre.
Een twaalftal reizen, veel per bus en te voet, hebben me zowat in alle uithoeken van
Latijns-Amerika gebracht, op zoek naar documenten over de volksreligie in de 19e
eeuw. Dit in verband met mijn werk aan het CIDOC, het Centro Intercultural de
Documentación, dat ik geleid heb vanaf de oprichting in 1966 tot in 1976 toen we
het gesloten hebben. Sindsdien verdeel ik mijn tijd over drie activiteiten: 1. Ik adviseer
dorpsbibliotheken bij de aanschaf van naslagwerken over conviviale werktuigen; in
1979 is mijn Reference Guide to Convivial Tools gepubliceerd, een geannoteerde
bibliografie van 858 naslagwerken en 169 regelmatig verschijnende tijdschriften
over ‘alternatieve’, ‘aangepaste’, ‘radicale’ of beter ‘conviviale’ technologie2. 2. Als
conservatrice heb ik de voormalige CIDOC-collectie over Latijnsamerikaanse
volksreligie onder mijn hoede, die nu bewaard wordt in het Colegio de Mexico. Uit
die verzameling selecteer en bewerk ik teksten voor publikatie op microfilm. Om
het andere jaar ga ik in Latijns-Amerika op zoek naar nieuw materiaal voor deze
‘histoire des mentalités’. 3. Ik help Ivan Illich met zijn onderzoek. Sinds twintig jaar
deel ik zijn lectuur als geen ander, maak van dichtbij het ontstaan en de evolutie van
zijn ideeën

1

Dit is de inleiding die V. Borremans hield op de Informatiedagen over Aangepaste Technologie
voor vrouwen in de Derde Wereld, georganiseerd door het Algemeen Bestuur van de
Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) en het Belgische Staatssecretariaat voor
Ontwikkelingssamenwerking, Brussel, 28-29 september 1982.

2

V. Borremans, Reference Guide to Convivial Tools, Special Report no 13, Library Journal,
New York (1180 Sixth Avenue, New York 10036), 1979. Eerlang verschijnt hiervan een
tweede, aangevulde editie.
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en teksten mee. Het is dan ook geen wonder dat ik nog nauwelijks onderscheid kan
maken tussen zijn opvattingen en formuleringen en de mijne3. Ik wil maar zeggen,
wat ik u te vertellen heb is het resultaat van gesprekken met honderden deelnemers
aan de bijeenkomsten in CIDOC, van persoonlijke waarneming in alle streken van
Latijns-Amerika, van wat ik geleerd heb van de auteurs die ik in mijn Reference
Guide bijeengebracht heb. Mijn reflecties steunen op wat ik gezien heb.
Ik wil het dus niet hebben over de bedoelingen van de ontwikkelingsprogramma's,
maar over het resultaat ervan. Toen wij CIDOC oprichtten, was ontwikkeling, ten
minste voor 2/3, nog een utopie. Vandaag is het een puinhoop, die je empirisch kunt
onderzoeken4. Niet wat ontwikkelingsprojecten voor vrouwen beloven te doen,
interesseert mij, maar het reële effect dat ze op vrouwen hebben. Juister nog, ik zoek
naar criteria waaraan onderzoek naar het effect van een bepaalde technologie op
vrouwen getoetst kan worden. Ik heb het dan over die technologie en werktuigen die
bedoeld zijn om de last welke de vrouw haar leven lang te dragen heeft, te verlichten.
Met ‘last’ bedoel ik de taken die vrouwen worden opgelegd, de dingen die vrouwen
moeten doen omdat ze vrouw zijn. Daartoe behoren economische activiteiten waarvoor
zij meestal niet betaald worden en eigenvoorzienings-, subsistentie-activiteiten die
door economen nooit exact gemeten kunnen worden. Ik wil onderzoeken of nieuwe
werktuigen invloed hebben op de vermoeienis, de belasting, het gesloof en de sleur
die nu eenmaal, zoals het heet, het ‘lot’ van de vrouw zijn. Mijn vraag is niet of ze
de taak van deze of gene vrouw misschien verlichten. Mijn vraag is: zijn er criteria
waaraan we de last van de vrouwen als groep kunnen evalueren?

Twee soorten van onderzoek
In de jaren zeventig heeft het onderzoek naar vrouwen en werktuigen een

3
4

Deze tekst heb ik opgesteld terwijl ik de drukproeven corrigeerde van Illichs nieuwe boek,
Gender, dat in 1983 verschijnt bij Panthon, New York, Boyars, Londen en Le Seuil, Parijs.
Voor een bibliografie zie: Mayra Buvinić, A critical review of some research concepts and
concerns, in Irene Thinker, Michel Bo Bramsen en Mayra Buvinić (eds.), Women and World
Development, Praeger, New York, 1976. Voor doorlopende informatie over publikaties,
onderzoeksprogramma's en activiteiten zie: Women's Studies International Forum, U.K.
Voor doorlopende statistische informatie: Women at Work: an ILO Newsbulletin,
Internationaal Arbeidsbureau, Genève. Voor voorpublikaties van belangrijke teksten over
Vrouw en Ontwikkeling: WID Working Papers, Michigan State University.
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geweldige uitbreiding genomen5. Daarin zijn twee fundamenteel verschillende types
van onderzoek te onderscheiden. Tal van studies hebben betrekking op werktuigen
die het labeur dat vrouwen haar leven lang altijd opnieuw te leveren hebben, lichter
willen maken. Dit onderzoek wordt vooral gedaan door vrouwen, geholpen door
nieuwe of ongekende technieken die ze zich eigen maken, adopteren. Deze
vindingrijke, vernaculaire adoptie en aanpassing van nieuwe technieken door vrouwen
wordt zelden ‘research’ genoemd en over het algemeen over het hoofd gezien.
Weinige waarnemers zullen van een ingenieuze vrouw die zich uit een versnellingsbak
een oven vervaardigt, zeggen dat zij aan ‘research’ doet. Het andere type is onderzoek
voor vrouwen. Dat wil in de eerste plaats de produktiviteit van vrouwen verhogen.
Het meet de ‘verbetering’ van het ‘welzijn’ van vrouwen - waarbij het dan natuurlijk
de vraag is wat deze deskundigen onder ‘verbetering’ en ‘welzijn’ verstaan.
Deze twee types van onderzoek staan lijnrecht tegenover elkaar. Onderzoek door
vrouwen tracht vrouwen buiten de markt te houden en de produktiviteit van de
gemeenschap in geldtermen te beperken; alles bij elkaar verlicht het tegelijk de
globale door vrouwen te dragen last. Het tweede type daarentegen ronselt vrouwen
voor ‘ontwikkeling’. Het wordt uitgevoerd door deskundigen, soms in overleg met
hun cliënten; het verzwaart, zoals ik zal aantonen6, de last van vrouwen en versterkt
de seksistische discriminatie.
Vrouwen kunnen zich zowel ‘hoge’ als ‘lage’, ‘harde’ als ‘zachte’ technologie
toeëigenen voor haar eigen doeleinden. Hier vraag ik vooral aandacht voor simpele
technieken die goedkoop en ter plaatse beschikbaar zijn en iedereen vrij laten om ze
te gebruiken of niet. Ook deze ecologisch ‘zachte’, sociaal ‘decentraliserende’ en
technisch ‘intermediaire’ technologie kan onderwerp zijn van onderzoek zowel door
als voor vrouwen. Organische landbouw, biogas, zonne-energie voor verwarming
en zelfs, zou men kunnen zeggen, met microprocessoren uitgeruste breimachines
kunnen aan zowel eigenvoorziening als groei dienstig gemaakt worden. Of

5

6

B.v. Martha W. Lewis, Women and Food: an annotated bibliography on food production,
preservation and improved nutrition, AID, Office of Women in Development, Washington
D.C., 1979; Marilyn Carr, Appropriate Technology for African Women, African Training
and Research Centre for Women, UN Economic Commission for Africa, Addis Abeba, 1978;
Elisabeth O'Kelly, Rural Women: their integration in development programmes and how
simple intermediate technology can help them, 3 Cumberland Gardens, Lloyd Square, London,
WC1X 9 AF, 1978.
Nvdr. En zoals in het hiernavolgende artikel aangetoond wordt.
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neem bijvoorbeeld tuinbouw. Vrouwen kunnen groenten kweken om het huishouden
grotendeels buiten de geldrelaties en de markt te houden, maar groententeelt kan er
ook toe leiden dat er meer monetaire bindingen binnen de gemeenschap ontstaan,
dat iedereen meer afhankelijk wordt van waren en er meer geld in omloop komt.
Onder hetzelfde etiket ‘vrouwenonderzoek naar Aangepaste Technologie’ werden
onderzoek door en onderzoek voor vrouwen hopeloos door elkaar gehaald. Ik wil
ze uit elkaar houden: ze vullen elkaar aan, maar het zijn twee verschillende dingen.
Alleen als we zien hoe ze elkaar aanvullen, is het mogelijk een democratisch
evenwicht te vinden tussen technische en wettelijke regelingen die vrouwen helpen
om zelf de last van hun taak te verlichten en andere, die de concurrentiepositie van
vrouwen in de geldjacht wat minder ongelijk maken.

Twee soorten gebruik van Aangepaste Technologie
Ik denk bijvoorbeeld aan een dorp waar de vrouwen schoffel en tuin weer in eigen
handen nemen. Dat is een ontwikkeling die te voorzien was, als je weet dat in de
laatste tien jaar het aantal huishoudens met de vrouw als ‘gezinshoofd’ overal is
toegenomen; in een land als Brazilië is het verdubbeld, in Marokko verdrievoudigd7.
Dank zij de nieuwe alchemie van de organische landbouw, gecombineerd met
Aangepaste Technologie, heeft dit opnieuw in handen nemen van tuin en schoffel
niets van een romantische regressie: voorheen nooit gedroomde resultaten kunnen
nu betrekkelijk gemakkelijk worden bereikt. Maar daar staat tegenover dat de nieuwe
technische mogelijkheden ook conflicten scheppen tussen mannen en vrouwen en
tussen vrouwen onderling. Als vrouwen de hand leggen op de schoffel, komen ze
onvermijdelijk in conflict met de belangen van de mannen. Als vrouwen de tuin
heroveren als vrouwendomein, blijft er minder vrouwelijke ‘mankracht’ over voor
het schoffelen van de produktieve landbouwgrond waar mannen de tractor besturen,
nemen zij stukken landbouwgrond en een deel van de watervoorraad voor irrigatie
en besproeiing van de mannen af en onttrekken zij zich in haar werk aan het

7

Mayra Buvinić en Nadia Youssef, Women-headed households. The ignored factor in
development planning, International Centre for Research on Women, Washington D.C.,
1978. Ook in de VS is het aantal huishoudens met de vrouw als ‘gezinshoofd’ tussen 1970
en 1980 met 71% toegenomen en het aantal alleenstaande vrouwen meer dan verdubbeld.
Onder de zwarte (dus arme) bevolking is deze toename twee keer zo groot.
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toezicht van de mannen8. En of de schoffel nu gebruikt wordt voor eigenvoorziening
of voor de markt, het feit dat zij er weer de hand op leggen, geeft de vrouwen meer
macht tegenover de mannen.
Toch zijn deze twee verschillende manieren waarop een vrouw haar tuin kan
gebruiken, in strijd met elkaar. Op een lapje grond in Chili kun je gemakkelijk de
vijfendertig soorten groenten verbouwen en de hoeveelheid vis en pluimvee houden
waar twee vrouwen en vijf kinderen goed van kunnen leven. Maar hetzelfde lapje
grond kan ook gebruikt worden voor een moestuin waar zgn. kwaliteitsprodukten of
‘primeurs’ geteeld worden voor de markt en met het geld dat dat opbrengt, kunnen
die zeven mensen dan overleven met de rommel die ze in de winkel kopen. In het
eerste geval is de schoffel het symbool van een nieuw soort subsistentie; in het tweede,
van vrijwillige servitude, zogenaamde participatie en economisch meetbare
vooruitgang. Het zijn twee tuinen die gebruik maken van Aangepaste Technologie.
Maar het zijn twee tegengestelde visies op wel-zijn, op wat men verstaat onder ‘goed
leven’. Het zijn twee tegengestelde vrouwelijke visies op vrouwen.
Ons wordt op deze Conferentie gevraagd hoe Aangepaste Technologie de last van
vrouwen, met name van vrouwen in ontwikkelingslanden, kan verlichten. Maar ik
geloof dat we daar niets over kunnen zeggen als we niet eerst nagaan wat de
ontwikkeling tot nu toe voor vrouwen opgeleverd heeft. We zijn nu dertig jaar bezig
met ‘ontwikkeling’, een onderneming die nu dus door de sociaal-historicus bestudeerd
kan worden. Voor veel mannen en vrouwen die met die ‘ontwikkeling’ in aanraking
zijn gekomen, betekende ze een modernisering van hun armoede. En daar wil ik nu
aan toevoegen: een feminisering van de armoede. Ik noem eerst drie aspecten van
de modernisering van de armoede, daarna drie aspecten die laten zien dat de vrouwen
de grootste slachtoffers daarvan zijn.

8

Cfr. I. Thinker en M.B. Bramsen, Food production and the introduction of small-scale
technology in rural areas, in het boven vermelde Women and World Development. Waar
ontwikkeling haar intrede doet, trekken de mannen naar de stad ofwel moderniseren zij de
landbouw. In het eerste geval, valt de traditionele landarbeid op de vrouwen; naast het
huishoudelijke werk krijgen ze dan mannenwerk opgelegd. In het tweede geval bewerken
de mannen met hun machines meer grond en moeten de vrouwen met de hand grotere
oppervlakten wieden; ze kunnen dan minder tijd besteden aan de moestuin, waar ze traditioneel
gezond voedsel uit haalden. Een analoog proces hebben vrouwen in Europa meegemaakt in
de 19e eeuw, toen de spoorweg de overgang van subsistentie naar markteconomie mogelijk
maakte. Cfr. David Sabean, Intensivierung der Arbeit und Alltagserfahrung auf dem Lande.
Ein Beispiel aus Würthemberg, in Sozialwissenschaftliche Informationen, 6, 1977, pp.
148-152.
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Modernisering en feminisering van de armoede
1. Overal zijn ten gevolge van het industriële groeiproces subsistentie-activiteiten in
waarde verminderd. Lopen, werken, je eigen huis bouwen, je eigen gezin te eten
geven, een vak leren zonder het op school te hoeven kopen wordt steeds moeilijker.
2. Overal worden verwantschap, buurtschap, ontmoetingen op het dorpsplein en
andere netwerken van socialisatie en onderlinge hulp herleid tot geldrelaties. Wat
het ook waard is, een geschenk is iets wat je koopt. 3. Overal zijn vernaculaire
waarden verdrongen door professionele normen: niet iemand in het dorp, maar iemand
van buitenaf wordt verondersteld het beste te weten hoe je iets moet formuleren, hoe
je een zieke moet verzorgen of een bepaald karwei opknappen.
Van deze trieste sociale neveneffecten van de ontwikkeling geven we ons steeds
meer rekenschap. En ze zijn onvermijdelijk, even onvermijdelijk als de ecologische
neveneffecten waarover veel meer ophef gemaakt wordt. Zoals de degradatie van
het milieu raakt ook de modernisering van de armoede zowel mannen als vrouwen.
Maar ontwikkeling heeft ook neveneffecten van een andere soort, die speciaal de
vrouwen treffen. Daarvan geven we ons veel minder rekenschap. Ik noem drie
aspecten van de feminisering van de armoede.
1. Onvermijdelijk ontzet ontwikkeling vrouwen uit haar geslachtsspecifieke taken.
Ze maakt van vrouwen gemengde arbeidskrachten en transformeert ze tot de tweede
sekse. Overal dwingt ontwikkeling vrouwen tot iets dat voorheen onbekend was:
individuele wedijver met mannen. Door de ontwikkeling ‘bevrijd’, laten vrouwen
zich noodgedwongen ronselen voor een strijd met mannen om dezelfde banen, een
strijd die ze alleen maar kunnen verliezen. Het cruciale belang van het seksisme als
effect van groei werd tot nu toe over het hoofd gezien.
Gemakkelijk vergeten we dat ‘werk’ dat zonder onderscheid zowel door mannen
als vrouwen verricht kan worden, in een pre-industriële samenleving gewoon niet
bestond. Als er toch voorbeelden van te vinden zijn, gaat het altijd om slaven,
onaanraakbaren of paria's. In een pre-industriële samenleving bestaat geen enkel
landbouwwerktuig, huishoudgereedschap of huisdier dat zonder onderscheid zowel
door mannen als vrouwen of door beiden op dezelfde manier gehanteerd of gebruikt
wordt. Geslachtsloze werktuigen zijn een uitvinding van de 19e eeuw: de werktuigen
die gebruikt worden voor wat wij nu ‘arbeid’ noemen.
Wat ik hier vooropstel, is historisch uitvoerig gedocumenteerd, en nergens heb ik
iets gevonden dat het tegenspreekt. Toch zie ik ook nergens een
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aanwijzing dat de talloze organismen die zich bezighouden met ‘overdracht van
technologie’, zich ooit serieus vragen stellen over wat ze eigenlijk doen. Technische
bijstand kwam tot nu toe altijd neer op de export van een arbeidsethiek en werktuigen
die het geslacht ignoreren en op de vernietiging van de eigenvoorziening die juist
op geslacht steunt. Waar geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen mannentaak
en vrouwentaak en een ‘gemengde’ arbeidskracht ontstaat waarbinnen mannen en
vrouwen met elkaar in concurrentie staan, valt dit altijd in het nadeel van de vrouwen
uit. Voor hier en daar een vrouw verbeteren de kansen, maar de meerderheid wordt
achteruitgesteld en deze twee groepen vrouwen worden tegen elkaar opgezet.
Wat versta ik onder dat geslacht dat door de ontwikkeling wordt vernietigd? In
alle pre-industriële samenlevingen bestaat het lokale gereedschap uit twee
onderscheiden helften. Elke gemeenschap heeft een eigen, unieke manier waarop de
last van het bestaan, de visie op de werkelijkheid, het gebruik van tijd en ruimte
verdeeld worden. Weven, melken, voedsel inmaken wordt ofwel door de vrouw
ofwel door de man gedaan. In eenzelfde cultuur wordt dezelfde taak nooit door beiden
verricht. Waar geslacht heerste, konden vrouwen nooit individueel met de mannen
in concurrentie komen. Ze bleven binnen de grenzen van haar eigen domein. Niet
individuen, maar geslachtsdomeinen stonden tegenover elkaar.
In de meeste culturen bezat het vrouwendomein nooit dezelfde waardigheid als
dat van mannen. In patriarchale samenlevingen werden vrouwen uitgesloten van de
publieke zaak. Haar taak en het gereedschap dat zij daarvoor gebruikten werden
openlijk minder geacht dan die van mannen. Dat maakte elke vrouw met de andere
vrouwen solidair: ze waren allemaal in velerlei opzicht minderwaardig, maar deelden
die minderwaardigheid met elkaar. In een samenleving die geregeerd werd door
geslacht, konden vrouwen nooit individueel de verliezende partij zijn. Welnu, dat is
door de ontwikkeling veranderd. Nu wordt elke individuele vrouw gedwongen in
competitie te treden in een wereld die geregeerd wordt door mannen. Natuurlijk, de
ontwikkeling heeft die mannenheerschappij wel wat verzwakt, maar ze heeft dat
flink gecompenseerd door de oude patriarchale overheersing te combineren met of
te vervangen door de nieuwe seksistische discriminatie. De ontwikkeling
individualiseert de minderwaardigheid van de vrouw, geeft er een vorm aan die
voorheen onbekend was en persoonlijk veel vernederender is.
Die vernietiging van de subsistentie en het geslacht is echter geen monopolie van
de industrialisatie. Aangepaste Technologie kan dat net zo goed en zelfs beter. Om
die reden pleit ik met nadruk voor onderzoek naar de
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gevaren van geslachtsloze Aangepaste Technologie. Ik doe dit niet omdat ik
principieel tegen geslachtsindifferente technologie ben. Ik wil eventueel aannemen
dat gereedschap zowel in de handen van vrouwen als in die van mannen kan passen.
Maar ik vind dat je wel eerst moet weten welke de seksistische nevengevolgen zijn
van een Aangepaste Technologie die geen oog heeft voor het geslacht. Zij kan
namelijk, nog effectiever dan industriële machines, van mooie, fiere vrouwen
gehandicapte mensen van de tweede sekse maken. Ik weet dat dit soms niet te
vermijden is. Maar ik zie niet in waarom het blindelings aangemoedigd moet worden.
Alleen onderzoek door vrouwen, in elk dorp, elke buurt, kan de garantie geven dat
de nieuwe moersleutels en buigtangen, de nieuwe pompen en katrollen, de nieuwe
visreservoirs en handmolens of een nieuw geitenras in de allereerste plaats
vrouwenhanden macht geven. Dat onderzoek kan eenvoudigweg niet voor een dorp
of een gemeenschap gedaan worden.
2. Een tweede aspect van de feminisering van de armoede als gevolg van
‘ontwikkeling’ is het volgende. De economisch meetbare voordelen van de groei
zijn in onevenredige mate de mannen ten goede gekomen en in onevenredige mate
geproduceerd door het onbetaalde labeur van vrouwen. Met een simpele truc wordt
dit feit verdoezeld: moderne huishoudelijke arbeid, het onbetaalde bewerken van
economische goederen tot gebruiksgoederen worden niet beschouwd als een
economische bijdrage aan de groei.
De laatste tijd komt daar enige verandering in. Onderzoek naar het economisch
effect van de ontwikkeling op vrouwen is tien jaar geleden aan de gang gebracht
door Esther Boserup en Barbara Ward9. Wat zij vermoedden, is sindsdien in talloze
studies bevestigd en verder uitgewerkt:
a. Economische groei heeft altijd het aantal werkuren van vrouwen sterker doen
toenemen dan dat van mannen.
b. Naarmate de huishouding afhankelijker wordt van geld en markt, wordt de
zeggenschap van de vrouw over de liquide middelen kleiner10.

9

10

Esther Boserup, Women's Role in Economic Development, St. Martin's Press, New York,
1974; Barbara Ward, Women and Technology in Developing Countries, in Impact of Science
on Society, 20, 1, 1970, pp. 93-101.
B.v. Vanessa Maher, The Relation of Work and Consumption to Authority within the
Household: A Moroccan Case, manuscript, Paris, 1981; Rita S. Gallin, The Impact of
Development on Women's Work and Status. A Case Study from Taiwan, WID Working
Papers, no 9, Michigan State University, 1982; Jane Guyer, Food, Cocoa and the Division
of Labour by Sex in Two West African Societies, in Comparative Studies in Society and
History, 22, 1980, pp. 355-373; Denise Paulme, Women in Tropical Africa, University of
California, Berkeley, 1971.
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c. Als vrouwen betaald werk hebben, betekent dat niet dat haar niet betaalde
schaduwwerk vermindert. Het betekent wel dat ze moeten afzien van vrije tijd,
onderlinge hulp en van het eminente middel tot sociale controle dat vrouwenpraat
is. Huisvrouwen die in de wasserette magazines staan te lezen tot de wasmachine
het werk voor haar klaar heeft, zijn politiek gesproken niet te vergelijken met een
groep vrouwen die tijdens de was aan de rivier palaveren11.
d. In tegenstelling tot een hardnekkige mythe neemt de belasting van vrouwen toe
als het huis aangesloten is op gas, water, elektriciteit en riolering. Dat blijkt uit
historisch onderzoek over huishoudelijke arbeid. Een kraantje in huis en het
waterverbruik stijgt met 25 tot 50%12. Natuurlijk heb je veel vlugger en gemakkelijker
een emmer vol, maar het in huis geplaatste toilet, de nieuwe normen van zindelijkheid
voor lichaam, kleren, linnengoed en de hele huisraad, vermeerderen alleen maar het
werk waar water bij van pas komt, het werk van de vrouw.
e. Dat is de gang van zaken in alle politieke systemen. Overal betalen vrouwen de
rekening van de economische groei: overal krijgen zij meer karweien van
schaduwwerk opgelegd en steeds minder aantrekkelijke loonarbeid. De huisvrouw
in Minneapolis wordt een onbetaalde taxichauffeuse, die met haar kinderen tussen
school en jeugdbeweging en dansles pendelt en dus een baan moet nemen om de
tweede auto te kunnen betalen. In Kiev staat ze in de rij voor de slagerij en het bureau
voor huisvesting, tussendoor op zoek naar betaald werk om produkten op de zwarte
markt te kunnen kopen13.
Nogmaals, ik wijs op deze onvermijdelijke gevolgen van de economische groei
niet omdat ik principieel tegen alle groei ben. Als vrouwen die zich opnieuw de
schoffel toegeëigend hebben, niet wat produkten uit eigen tuin

11

12
13

Ruth Cowan Schwarz, A Case Study of Technological and Social Change: The Washing
Machine and the Working Wife, in Mary Hartman en Loise Banner, Clio's Consciousness
Raised, Harper Torchbook, New York, 1974. Twee generaties lang hebben Amerikaanse
vrouwen gedacht dat haar elektrische apparaten haar taak verlichtten en haar onbetaalde
werkuren verminderden. Pas in de derde generatie kwamen zij tot het besef dat zij minder
vrije tijd en meer werk hadden. Zie ook: Sarah Fenstermaker Berk (ed.), Women and
Household Labor, Sage Publ., Beverly Hills, 1980; Susan Strasser, Never Done: A History
of American Housework, Pantheon, New York, 1982.
Joel A. Tarr en Francis Clay McMichael, Decisions about Wastewater Technology 1850-1932,
in Journal of the Water Resources Planning and Management Division, mei 1977, p. 47-61.
M.P. Sacks, Unchanging Times: A Comparison of the Everyday Life of Soviet Working Men
and Women between 1923 and 1966, in D. Atkinson, A. Dallin en G.W. Lapidus (eds.),
Women in Russia, Harvester Press, Sussex, 1978.
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verkopen, hebben ze geen geld om zout te kopen voor de geit of een pomp voor de
windmolen. Als ik hier de aandacht vestig op het feit dat patriarchale
ondergeschiktheid vervangen is door seksistische discriminatie, dan alleen omdat
dit onlosmakelijk verbonden is aan groei, omdat er in het ontwikkelingsbeleid zelden
rekening mee gehouden wordt en omdat het van doorslaggevende betekenis is als je
wil weten welk effect Aangepaste Technologie heeft op vrouwen. We moeten vragen
leren stellen als bijvoorbeeld: Tot op welke hoogte vermindert het gebruik van biogas
de totale last van vrouwen? Wanneer vermeerdert het daarentegen die totale last,
zelfs als het de individuele moeite die het traditioneel kost om vuur in de keuken te
krijgen vermindert? Een betrouwbaar antwoord op vragen als deze kunnen we slechts
krijgen uit onderzoek door mensen, door vrouwen zelf. Advies van deskundigen aan
mensen moeten we niet vertrouwen. Zelfs niet als het komt van de nieuwe
deskundigen in ‘zachte’, ‘ecologische’ technologie of in ‘consciëntisatie’, ook al zijn
dat vrouwen.
3. Ontwikkeling heeft nog een derde neveneffect dat al even onvermijdelijk en al
even nadelig is voor de vrouw. Vrouwen wordt het initiatief dat ze traditioneel hadden
om culturele veranderingen aan de gang te brengen, uit de handen genomen. Van de
drie voor vrouwen noodlottige gevolgen van de ontwikkeling krijgt dit de minste
aandacht. En het is misschien het belangrijkste.
Om te begrijpen wat dit vrouwelijke initiatief betekende, moeten we nagaan hoe
vernaculaire culturen veranderen. Gereedschap speelt daarin een beslissende rol.
Zoals ik al eerder zei, gereedschap was nooit geslachtsindifferent. Het paste nooit in
de handen van ‘mensen’, maar ofwel in die van mannen ofwel in die van vrouwen.
Wanneer een nieuw werktuig zijn intrede deed in een vernaculair universum, gebeurde
dat ofwel door vrouwen ofwel door mannen. Elke nieuwigheid die een cultuur in
haar uitrusting opnam - een nieuw voorwerp of procédé, een nieuwe groente, diersoort
of vaardigheid - werd onmiddellijk ondergebracht in een van de twee domeinen: dat
van de mannen of dat van de vrouwen. Een werktuig ‘adopteren’ betekende het zijn
plaats geven in een van de twee in die lokale cultuur bestaande geslachtsdomeinen.
Een werktuig maken betekende de realiteit een geslacht geven. Vrouwen hadden in
dit opzicht evenveel macht als mannen. Beiden namen het initiatief tot culturele
veranderingen. En geen van beiden kon het eigen domein vergroten zonder op een
of andere manier dat van de ander te beïnvloeden. Toen in de Jura vrouwen een nieuw
draagnet voor het vergaren van het gras op de hellingen ontwikkelden, moesten de
mannen hun oude hooislee aanpassen om de nieuwe lading te kunnen vervoeren.
Meer dan dertig verschillende opera-
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ties, altijd de ene door mannen, de andere door vrouwen, pasten in elkaar als
opeenvolgende danspassen, tot het hooi was binnengehaald. Bij elke pas konden
mannen of vrouwen een innovatie invoeren en zo hun partner uitdagen zelf een
nieuwe pas te vinden. Heel anders gaat het met de geslachtsneutrale werktuigen van
vandaag. Die staan praktisch uitsluitend onder het beheer van mannen.
Ik herhaal, ik spreek hier niet uit nostalgie naar het verleden. Ik weet heel goed
dat het in de Jura de man was die de paarden mende, een taak die hem aanzien gaf,
terwijl de vrouw de schaftmand en de hark droeg. Al evenmin herinner ik aan deze
geslachtsspecifieke cultuurinnovatie omdat ik terug wil naar een apart gereedschap
voor mannen en vrouwen. Wat mij voor ogen staat zijn conviviale werktuigen:
werktuigen die een evenwicht mogelijk maken tussen netwerken van eigenvoorziening
of subsistentie én economische ruil- en produktieverhoudingen. Ik stel vast dat de
traditionele subsistentie altijd in het teken stond van het geslacht. Ik weet niet of dat
ook nu nog zo moét zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat aandacht voor het
geslacht van buitengewoon groot belang is als we willen onderzoeken hoe Aangepaste
Technologie verbreid kan worden. De hele geschiedenis door heeft die verbreiding
altijd in het teken van het geslacht gestaan en ze heeft het altijd heel goed zonder
missionarissen, opvoeders of ontwikkelingshelpers kunnen stellen.

Aanbevelingen
Het verdwijnen van het geslacht, de vernietiging van de subsistentie en de
uniseksualisering van de werktuigen raken vooral de vrouwen, op een subtiele manier:
ze zijn nu niet meer alleen als groep minderwaardig op grond van hun geslacht, maar
worden ook individueel gediscrimineerd op grond van hun sekse. Wat met de
industriële ontwikkeling in de jaren zestig begonnen is, zou door de nieuwe mode
van de Aangepaste Technologie nog grondiger aangepakt en voltooid kunnen worden.
De nieuwe werktuigen zijn goedkoper en kunnen dus gelijker verdeeld worden; ze
zijn ook ‘zachter’ en dus verleidelijker. Wie ze gebruikt, man of vrouw, gaat zich
gemakkelijk verbeelden: ik ‘werk’ en schep dus welvaart. Soms zou je gaan denken
dat de economische groei, met zijn seksistische neveneffecten, nog slechts op de
Aangepaste Technologie wacht om de subsistentie definitief uit te roeien.
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Met dit gevaar voor ogen kunnen we onze aanbevelingen aan het Belgisch
Staatssecretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking formuleren:
1. Aangepaste Technologie kan zowel in dienst staan van groei als van subsistentie.
Het is in het belang van vrouwen dat wettelijke, sociale, culturele en technische
regelingen gesteund worden die het mogelijk maken en bevorderen dat
Aangepaste Technologie opgenomen wordt in activiteiten waarvoor vrouwen
het initiatief nemen en die op eigenvoorziening gericht zijn.
2. Alleen onderzoek door vrouwen die de nieuwe werktuigen moeten gebruiken,
kan criteria verschaffen om gadgets die alleen maar één taak supprimeren om
er een andere te creëren, te onderscheiden van nieuwe technieken die de
subsistentietaak van de vrouw echt verlichten en verfraaien.
3. Diensten voor ontwikkelingssamenwerking moeten onderzoek door vrouwen
beschermen tegen de bemoeienis van de Aangepaste-Technologie-agogen, de
nieuwe, ‘zachte’ paternalisten die carrière maken in het onderzoek voor vrouwen
en het verspreiden ervan.
4. Samenvattend: de totale last van vrouwen kan alleen dan verlicht worden als
een beleid dat lokale groei bevordert en een - vaak daaraan tegengesteld - beleid
dat meer delicate en complexe vormen van eigenvoorziening mogelijk maakt,
elkaar in evenwicht houden.
Ik geloof niet dat dergelijke aanbevelingen een feministische visie op het seksisme,
een nostalgische hunkering naar het verleden of een oproep tot utopisch ascetisme
genoemd kunnen worden. Ik wil alleen aangeven hoe de totale dagelijkse last van
vrouwen verlicht kan worden. En ik geloof dat dat wat goed is voor vrouwen,
uiteindelijk het beste is voor allen.
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Technologie en vrouwen in Aziatische landbouw1
Iftikhar Ahmed
In de Aziatische ontwikkelingslanden spelen boerenvrouwen een dubbele rol. Als
huisvrouw en moeder staan zij in voor het dagdagelijkse huishoudelijk werk, keuken
en kinderen, en de daarmee verbonden lasten als water en brandhout halen. In India
besteden de leden van een boerenhuishouden gemiddeld zes uur per dag aan het
verzamelen van brandhout; in de Noordindiase staat Haryana gaan de dorpsvrouwen,
tot tien keer per dag, een km ver water halen in aarden potten. Maar daarnaast zijn
al die vrouwen ook actief werkzaam in de landbouw. In Nepal werken zij gedurende
1/3 van hun 12 tot 14 werkuren op het land, evenveel als de mannen. In Pakistan
werkt de vrouw van een pachter mee bij de overplanting van de rijst, het oogsten en
dorsen van rijst en tarwe. In Noord-India zijn het de vrouwen die oogsten, terwijl in
Zuid-India en Sri Lanka de vrouwen instaan voor het overplanten van de rijst. In
1981 waren bijna 2/5 van alle Indiase ‘landbouwers’ vrouwen. Vrouwen hebben
bovendien de zorg voor pluimvee en veestapel, voor inkoop en verkoop, vervoer en
handel, en verrichten nog allerhande voedingsverwerkende en ambachtelijke
huisarbeid2. In enkele Aziatische landen hebben zij zelfs een aanzienlijk aandeel in
de bouwnijverheid; in India b.v. is dit opvallend.
Het patroon van een sekse-gebonden arbeidsverdeling komt duidelijk naar voren
uit alle beschikbare gegevens. De accumulatie van aan de vrouwen toebedeelde taken
heeft in vele landbouwgebieden tot de - voor Europeanen allicht - paradoxale situatie
geleid dat de mannen te weinig werk hebben terwijl de vrouwen overwerkt zijn. Het
dagelijkse arbeidspakket van de vrouwen is vaak beduidend groter dan dat van de
mannen, en dit in alle leeftijdsgroepen.

1

2

Dit is de tekst van een inleiding gehouden op de Informatiedagen over Aangepaste Technologie
voor vrouwen in de Derde Wereld, georganiseerd door het Algemeen Bestuur van de
Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) en het Belgische Staatssecretariaat voor
Ontwikkelingssamenwerking, Brussel, 28-29 september 1982.
In de agrarische gebieden van Java komen de kleine handelaars meestal uit kleine
boerenbedrijfjes of gezinnen zonder landeigendom: hun handelsactiviteit vormt een
onontbeerlijke en directe bijdrage aan de subsistentie van hun gezin.
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Dagelijkse arbeidslast in uren, volgens leeftijd en sekse in Indonesië en
Nepal, 1972-1973
leeftijdsgroepIndonesië
mannen vrouwen

6-8

3,6

3,5

Nepal
relatief
mannen vrouwen relatief
bedrag
bedrag
(man. = 100)
(man. = 100)
97
3,7
4,9
133

9-11

3,3

5,4

164

6,5

8,4

129

12-14

4,8

8,7

181

7,5

9,9

132

15-19

8,0

10,2

128

9,5

11,3

119

20-29

8,7

12,0

138

10,4

12,1

116

30-39

9,3

11,9

128

11,2

14,1

126

40-49

8,4

10,5

125

10,4

12,7

122

50 +

7,3

8,4

115

9,3

10,7

115

(Naar Moni Nag e.a., Economic value of children in two peasant societies, in
International Population Conference, Mexico, 1977. Vol. I, International Union for
the Scientific Study of Population, Luik, België).
Een studie over Javaanse gezinnen wees uit dat zowel het dagelijks als het jaarlijks
gemiddelde van de arbeidsduur hoger ligt voor vrouwen dan voor mannen (jaarlijks
4.056 tegenover 3.173 uur)3. Die ongelijke arbeidslast treft men ook op de Filippijnen
aan, ongeacht de geografische (landelijke of stedelijke) en de economische (arme of
rijke) categorie waartoe de gezinnen behoren4. In Pakistan werkt de vrouw van een
bescheiden landbouwersgezin 15 uur per dag, ook buiten de piekperiodes. Dit alles
zou kunnen leiden tot een vermindering van de gemiddelde levensverwachting onder
de boerenvrouwen. En inderdaad, een onderzoek in Gujerat (India) verricht, wees
uit dat het aandeel van de vrouwen in de volwassen bevolking lager is dan het
nationaal gemiddelde.
Met deze gegevens voor ogen kunnen wij ons afvragen welke weerslag
technologische innovaties hebben op de levensomstandigheden van vrouwen in de
agrarische gebieden in Azië. Welk effect hebben ze op haar werk en inkomen, welke
nieuwe lasten brengen ze eventueel mee? Principieel maakt technologie geen
onderscheid tussen mannen en vrouwen, is

3

Cfr. Gillian Patricia Hart, Labour allocation strategies in rural Javanese households, Ph. D.
Dissertation, Faculty of the Graduate School of Cornell University, 1978.

4

Cfr. Elizabeth King, Time allocation in Philippine rural households, Discussion paper No
76-26, Research School of Economics, University of the Philippines, aug. 1976.
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niet sekse-selectief. Maar gezien de bestaande arbeidsverdeling kan zij directer het
werk van mannen of dat van vrouwen beïnvloeden. Ze kan eventueel de traditionele
rolverdeling wijzigen.
Laat ik beginnen met het werk in de landbouw zelf.

Vrouwen in de landbouw
Technologische innovaties van het gereedschap - met het doel de produktiviteit te
verhogen en de arbeidslast te verminderen - worden steevast ingevoerd voor taken
die door mannen verricht worden. Zo werden in bepaalde gebieden van India wel
die landbouwactiviteiten gemechaniseerd - bewerking en irrigatie van de bodem die door mannen uitgevoerd worden, maar soortgelijke innovaties bleven uit voor
activiteiten als verplanten, wieden en oogsten die vrouwenwerk zijn. Soortgelijke
fenomenen zijn ons uit China bekend5. De arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen
is de laatste 20 jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven: de vrouwen krijgen nog steeds
de niet-gemechaniseerde routine-arbeid toegewezen, het zogenaamd ‘lichtere’ werk,
dat fysisch lang niet altijd minder zwaar is dan de ‘zware’ landarbeid.
Maar er is meer. De technologische innovatie betekent vaak een nog grotere
belasting voor de vrouw. Bij de zogeheten HYV-rijst (High Yield Variety, variëteit
met hoge opbrengst), een dwergvariëteit door de Groene Revolutie in Indonesië
geïntroduceerd, moeten na de oogst op het veld de stengels verbrijzeld worden; deze
padie-variëteit heeft nl. dusdanig korte stengels dat ze zich niet tot bundels laat
samenbinden. Dat bijkomende werk wordt door vrouwen gedaan. Bovendien zijn er
nog alleen grote jutezakken van standaardformaat ter beschikking: dat maakt dat,
terwijl de last van een op het hoofd gedragen bundel padie vroeger ongeveer 20 kg
was, vrouwen nu bijna 100 kg moeten torsen. Vanzelfsprekend is ook de arbeidslast
van het oogsten, bergen en dorsen vergroot, doordat de HYV-oogst - wat precies het
oogmerk was - aanzienlijk meer opbrengt6. Het zijn de vrouwen van pachters en
kleine boeren die rechtstreeks door dat soort ontwikkelingen getroffen worden.

5
6

Cfr. Elizabeth Croll, Woman in rural Development: the People's Republic of China, ILO,
Geneva, 1979.
Cfr. o.m. de bijdragen van het International Seminar in Socio-Economic Implications of
Introducing HYVs in Bangladesh, Bangladesh Academy of Rural Development, Ford
Foundation, Dacca, 1975.
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De Groene Revolutie in India heeft vele taken die traditioneel door vrouwen werden
verricht - zaaien, wieden, dorsen, pellen van de maïs en pletten van het suikerriet gemechaniseerd. Maar naarmate ook meer maaimachines ingezet werden, werden
de vrouwen uit haar traditionele activiteiten verdrongen. Het opmerkelijke is immers
dat alles wat met de mechanisatie van de landbouw samenhangt - het gebruik van
machines en de nauwkeurige regeling en dosering van bevloeiing en bemesting door de mannen werd ingepalmd.
Om de weerslag van de technologische innovaties op de situatie van de vrouw te
onderkennen, dient men te beseffen dat de vrouwen in de rurale gebieden in Azië
allerminst een homogene groep vormen. Men moet een duidelijk onderscheid maken
tussen gezinnen zonder landeigendom, kleine boeren en grote landeigenaars. De
eerste twee vertegenwoordigen nog twee verschillende vormen van sociale en
economische arbeidsorganisatie met een verschillend vergoedingssysteem: loonarbeid
en gezinsproduktie. De Groene Revolutie, met haar hogere vraag naar loonarbeid,
heeft de werkgelegenheid bevorderd voor vrouwen uit gezinnen zonder landeigendom,
die hun loon in baar geld uitbetaald krijgen7. Maar de kleine boeren doen nu nog
intensiever dan vroeger een beroep op vrouwenarbeid in het gezinsbedrijf en deze
vrouwen worden niet betaald. Hier heeft de technologische verandering de patriarchale
of ondernemersrol van de man in het huishouden nog versterkt. De Groene Revolutie
gaf aanleiding tot het aanvragen van produktiekredieten bij de daartoe gemachtigde
instanties en tot nieuwe handelstransacties voor de afzet van de gestegen produktie:
beide ontwikkelingen hebben de dominerende positie van de man nog versterkt. De
grote landeigenaars van hun kant zoeken hun heil vaak in een doorgedreven
mechanisering van de landbouwactiviteiten en vervangen daarbij dikwijls de
vrouwelijke huurarbeid uit rentabiliteitsoverwegingen. In die gezinnen speelt de
vrouw eerder de rol van opzichtster. Zodra de economische situatie het mogelijk
maakt, zal de vrouw in een landbouwersgezin van alle werk op het veld afzien uit
statusoverwegingen.

Vrouwen in de voedingsverwerkende nijverheden
De gemechaniseerde verwerking van de rijst na de oogst, in de rijstpelmo-

7

Naarmate het reële landbouwersinkomen alsmaar daalt in de meeste landen van Azië, zoeken
de vrouwen uit landbouwersgezinnen in India, Bangladesh en Indonesië het
subsistentie-inkomen van hun gezin te verzekeren door bijkomende loonarbeid op het land.
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lens, heeft overduidelijk vooral de vrouwen uit de armste landbouwersgezinnen hun
werk ontnomen. Dat constateerde men met name in Bangladesh, waar het manuele
verwijderen van de rijstkafjes, de voornaamste - en vaak enige - bron van inkomsten
voor vrouwen op het platteland is8. Waar rijstpelmolens verschijnen, stellen deze
overwegend mannen te werk. Vele vrouwen die op die manier hun werk verloren
hebben, waren vaak de enige kostwinners van hun gezin en zijn thans noodlijdend
geworden. Op Java heeft men hetzelfde geconstateerd9: door de mechanisering van
de rijstverwerking dank zij de invoering van de rijstpelmolens vielen vele vrouwen
van bezitloze gezinnen zonder werk, terwijl zij vroeger de kost verdienden met het
pellen van de rijst in het stampblok. Men schat het verlies aan arbeidsdagen op 12
miljoen. Dat betekent meteen een verlies aan inkomen van zowat 50 miljoen pond,
dat deze vrouwen vroeger verdienden met het stampen van de rijst. Bovendien werd
10% van dat loon vroeger in natura uitbetaald, een voedselrantsoen dat de hele
familie voor vier maand van eten voorzag. Dat zijn die gezinnen nu ook kwijt. In
India heeft men een soortgelijke ontwikkeling geconstateerd: waar de traditionele
rijstpellerijen eertijds vrouwen te werk stelden volgens een occasioneel of
semi-permanent regime, werven de moderne rijstpelmolens haast uitsluitend mannen
aan10.
Vroeger kon men overal langs de kust van India vrouwen aantreffen die met een
lading verse vis op het hoofd naar de markt trokken. Ook conserveringstechnieken
als het zouten en drogen van vis, die de duurzaamheid van het produkt vergrootten,
waren haast uitsluitend vrouwenwerk. Maar dan is men in Kerala (India) gestart met
het Integrated Fisheries Development Programme: met treilers maakt men jacht op
steurgarnaal, die ingevroren wordt en voor de export bestemd is. Gaandeweg
ontstonden alsmaar meer fabrieken voor de verwerking en het invriezen van garnaal
en vis. Tegelijk hebben de mannen de vervoer- en marktactiviteiten overgenomen
met behulp van vrachtwagens en fietsen. Ook in dit geval verloren de vrouwen het
werk en het inkomen die met de visverwerking en -handel

8

9

10

Cfr. Martin Greeley, Rural technology, rural industries and the rural poorest: the case of
rice processing in Bangladesh, Post-harvest technology workshop, Indian Agricultural
Research Institute, Delhi, jan. 1981.
Cfr. William L. Collier, Jusuf Colter, Sinarhadi, Robert d'A Shaw, Choice of technique in
rice milling in Java: a comment, Agricultural Development Council, Research and Training
Network, reprint, New York, sept. 1974.
Cfr. Barbara Harriss, Paddy-milling: problems in policy and the choice of technology, in
Green Revolution? Technology and Change in Rice-Growing Areas of Tamilnadu and Sri
Lanka, B.H. Farmer (ed.), Macmillan Press, London/Basingstoke.
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verbonden waren, zonder dat alternatieve vormen van werkgelegenheid en inkomen
tot stand kwamen.
Zuivelproduktie en -handel waren vroeger haast uitsluitend een vrouwelijke
aangelegenheid, vooral dan onder de armere kasten van Gujerat in India. Na de
oprichting van een modern zuivelbedrijf werd geen enkele vrouw opgeleid in het
gebruik van de nieuwe technologie, die haar traditionele arbeid van boter- en
kaasbereiding heeft overgenomen.
In Bangladesh is de hoeveelheid melasse (suikerstroop, afkomstig van suikerriet
en dadelpalm) zoals die volgens de traditionele methode door vrouwen geproduceerd
wordt, nog steeds groter dan wat de bestaande suikerfabrieken voortbrengen. Maar
ook die traditionele vrouwenarbeid wordt nu bedreigd door de concurrentie met de
industriële suikerproduktie; tenzij men enige poging onderneemt om de traditionele
technologie te beschermen en te verbeteren. Over het algemeen constateert men dat
in vele Aziatische en Afrikaanse landen de leningen-, prijs- en investeringspolitiek
van de regeringen de industriële en grootschalige voedingsverwerkende instellingen
bevordert ten nadele van de traditionele verwerking van rijst, maïs, vis, rietsuiker en
brood, zoals die door de vrouwen werd bezorgd. Even duidelijk is gebleken dat het
telkens om een echte keuze van de verwerkingstechnologie gaat en dat men door een
aangepaste tarieven- en accijnspolitiek wel degelijk de traditionele vrouwenarbeid
zou kunnen beschermen en verder ontwikkelen.
De sterke bevolkingsaangroei, gepaard met een voortschrijdende ontbossing, leidde
tot een versnelde uitputting van de brandhoutvoorraad11. In Nepal b.v. heeft het
gebrek aan brandhout de bevolking gedwongen om over te schakelen van twee warme
maaltijden per dag op één. Voor de armsten is dat thans een ernstige energiecrisis
geworden, waarvan opnieuw vooral de vrouwen het slachtoffer zijn. De informatie
daaromtrent uit Bangladesh toont aan dat de rijkere gezinnen op alternatieve
energiebronnen overschakelen, terwijl de armere aangewezen blijven op een
brandhoutmarkt waar de prijzen steil de hoogte ingaan.

Toegang tot hulpmiddelen
Vrij schaars is vooralsnog onze informatie over de respectieve toegankelijkheid voor
mannen en vrouwen van de hulpmiddelen - materiële, finan-

11

Cfr. N.E.M. Arnold, Wood Energy and Rural Communities, Eight World Forestry Congress,
Jakarta, 16-28 oktober.
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ciële, organisatorische en technologische - die nodig zijn om de landbouwproduktie
te bevorderen en de traditionele activiteiten efficiënter te maken. Zoveel is echter
wel duidelijk, dat de vrouwen in Azië nauwelijks de kans krijgen om zich verder te
bekwamen op het gebied van landbouw, veeteelt, coöperaties... In Gujerat (India)
b.v., waar een modern zuivelbedrijf ook vrouwen tewerkstelt, staat het
opleidingsprogramma ter verbetering van de runderrassen voor geen enkele vrouw
open. Leningen en kredieten door officiële instanties toegestaan zijn minder
toegankelijk voor vrouwen, omdat die hulp slechts verkregen kan worden via de
coöperaties waarvan de leden hoofdzakelijk mannen zijn. Gujerat is nogmaals een
typisch voorbeeld: in de 481 zuivelcoöperaties maken de vrouwen amper 2 tot 15%
van het ledenbestand uit. Afgezien van een coöperatie die uitsluitend vrouwelijke
leden telt, worden alle andere door mannen geleid. Vast staat in alle geval dat de
deelname van de vrouwen aan het innovatieproces op generlei wijze evenredig is
met hun werkelijk aandeel in de agrarische economie.
Heeft men eenmaal oog gekregen voor het systeem van ongelijkheid en mannelijke
overheersing binnen de agrarische gemeenschappen volgens de verschillen van
sociale klasse én sekse, dan moet men wel erkennen dat de technologische
veranderingen evenmin neutraal zijn ten aanzien van beide wortels van ongelijkheid12.
Net zoals de zwaardere arbeidslast van de vrouw op een klein boerenbedrijf één
manifestatie is van de gebrekkige organisatie van de landbouwmarkt, is een andere
manifestatie daarvan de overheersende trend om de werkgelegenheid van de vrouwen
te beperken tot de arbeidsintensieve sectoren met een lage produktiviteit.
De ongelijke kanalisatie (ten bate van de mannen) van expansie- en
investeringsmiddelen is grotendeels te wijten aan een gebrekkig begrip en een
deficiënte beoordeling van de volledige rol die vrouwen in de agrarische economie
spelen. Men blijft uitgaan van een vernauwde en eenzijdige visie op de vrouw als
echtgenote, huishoudster, kokkin en voortbrengster van kinderen. Zowel de nationale
ontwikkelingsprogramma's als de internationale hulporganisaties besteedden hun
geldmiddelen aan voorzieningen voor moeder-en-kind, programma's voor
gezinsplanning en projecten van huishoudelijke economie. Waar dan al enige
opleiding voor Aziatische vrouwen voorhanden is, draait die meestal om de
verondersteld ‘vrouwelijke’ taken van koken en naaien.

12

Ester Boserup, Traditional Division of Work Between the Sexes. A Source of Inequality,
Institute of Labour Studies (ILO), WDM/D2, FED/D2, Geneva, 1976.
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Zeggenschap over gezinsinkomen
Het onevenredig groot aandeel van de vrouwen in de arbeidslast van het gezin betekent
allerminst dat zij ipso facto een evenredig grote zeggenschap over het gezinsinkomen
hebben. De bestaande studies tonen aan dat het veelal de mannen zijn die over het
gezinsinkomen in contant geld beschikken. In Zuid-Gujerat b.v. wordt het loon van
de in de landbouw tewerkgestelde mannen en vrouwen meestal alleen aan de man
overhandigd (en worden de vrouwen nog steeds minder betaald voor hetzelfde werk).
Op de plantages van Maleisië geldt dezelfde regel13. In niet minder dan drie staten
van India krijgen de vrouwen wel zelf hun loon uitbetaald, maar dienen zij het dadelijk
aan hun man af te dragen. Op de kleine boerenbedrijven van Korea wordt de opbrengst
van de rijstoogst uitsluitend door de man beheerd. Op Java hebben heel wat vrouwen
uit gezinnen zonder landeigendom, gedurende de stille periodes van de rijstbouw
heel zware arbeid (kappen van suikerriet) op zich genomen, in vaak ver van huis
gelegen gebieden. Aan dat soort loonarbeid besteedden zij haast 80% van hun
produktieve arbeidstijd. Hun bijdrage tot het gezinsinkomen is vanzelfsprekend van
cruciaal belang voor de overleving van het hele gezin. In één agrarisch gebied van
Bangladesh bleek in 50% van de gezinnen de vrouwelijke loonarbeid voor meer dan
60% van het gezinsinkomen in te staan: en voor alle gezinnen samen bedroeg de
vrouwelijke bijdrage gemiddeld 40% van het gezinsinkomen. Naarmate de armoede
erger wordt, zoekt nu ook een groeiend aantal gehuwde en ongehuwde vrouwen van
Bangladesh werk op het land, waar vroeger alleen weduwen, gescheiden of verlaten
vrouwen dat soort werk op zich wilden nemen.
Waarom zo'n belang gehecht aan de vraag wie het (contant) geld beheert en erover
beschikt? Omdat het antwoord op de vraag ten behoeve van wie het besteed wordt
heel nauw daarmee samenhangt! Ofschoon wij heel weinig informatie hebben over
de manier waarop het geldelijk inkomen in agrarische gezinnen gedeeld en besteed
wordt, zijn de enkele studies daarover uitermate revelerend. Daaruit blijkt dat wanneer
de vrouwen enige zeggenschap en beschikking over het inkomen hebben, zij ertoe
neigen het overwegend voor de gezinsbehoeften te gebruiken. Op het Indiase
platteland besteden de mannen vaak een deel van het gezinsinkomen aan sigaretten
en sterke drank, terwijl de vrouwen het veelal uitsluitend gebruiken

13

Noeleen Heyzer-Fan, A preliminary study of woman rubber estate workers in Peninsular
Malaysia, World Employment Programme Research Working Paper, WEP 10/WP 19,
International Labour Office, Geneva.
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ten behoeve van hun gezin. In Bangladesh wordt het geld dat de arme boerenvrouwen
zelf verdienen gebruikt om voedsel voor het gezin te kopen, veeleer dan voor hun
persoonlijke behoeften.
In heel de hier geschetste context kan men zich tenslotte ook nog afvragen hoe
het voedsel tussen mannen en vrouwen verdeeld wordt in de agrarische gezinnen
van Azië. Ofschoon de informatie daaromtrent eveneens erg schaars is, merkt men
toch dat de heersende gewoonten ertoe strekken om aan de man in het huishouden
een groter part af te staan. Een onderzoek in Kerala (India) wees uit dat in agrarische
gezinnen, op dagen dat er gewerkt werd, het caloriegehalte van de voeding die de
mannen kregen 11% onder de aanbevolen norm van het ICMR (Indian Council of
Medical Research) lag, terwijl de vrouwen het met 20% minder dan de norm moesten
stellen. Op dagen zonder werk waren de respectieve tekorten 20% voor de mannen
en 50% voor de vrouwen. En dit alles ongeacht het reeds vermelde feit dat de vrouwen
van arme gezinnen zowel dagelijks als jaarlijks heel wat meer uren arbeid presteren.

Conclusies
Uit het hier geboden summiere overzicht halen wij enkele van de belangrijkste
conclusies.
1 De invloed van technologische veranderingen op het leven van de boerenvrouwen
wordt sterk bepaald door de traditionele, seksegebonden arbeidsverdeling.
2 In die veranderingen zit een tendens om de arbeidslast van de vrouwen te
vergroten.
3 Er zit eveneens de trend in om de vrouwenarbeid te beperken tot de sectoren
met een lage produktiviteit.
4 De sociaal-economische categorie waartoe de vrouwen behoren is mede bepalend
voor de invloed die zij van de technologische veranderingen ondergaan.
5 Wordt een meer gevorderde technologie ingevoerd, dan zijn het meestal mannen
die ze in handen hebben en de arbeid presteren die vroeger door de vrouwen
verricht werd.
6 Waar een reeks activiteiten in afwisselende orde aan beide geslachten werd
toevertrouwd, neemt de arbeidslast van de vrouw nog toe wanneer het aandeel
van de man door de technologische innovatie gewijzigd wordt.
7 De technologische innovatie in de landbouw versterkt de patriarchale
verhoudingen in de gezinsgemeenschap.
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Wil men echt dat de technologische innovatie ook de vrouwen ten goede komt, dan
dient men veel meer aandacht te besteden aan alternatieve vormen van organisatie.
Wij merkten reeds op dat in coöperaties met mannelijke en vrouwelijke leden de
vrouwen hoogst zelden enig aandeel krijgen in het bestuur ervan; en dat zij een
onevenredig gering beschikkingsrecht hebben over de hulpmiddelen die met dergelijke
vormen van samenwerking verbonden zijn. Maar zelfs in samenwerkingsverbanden
die uitsluitend door vrouwen beheerd worden, loopt het vaak nog mis doordat de
economisch sterkere leden binnen de organisatie de neiging vertonen de zwakkere
te domineren. Het succes van een coöperatie hangt derhalve op beslissende wijze af
van de vraag hoe homogeen de samenstelling ervan is, zowel op het punt van de
economische klasse als van de sekse.
Een heel ander probleem is de moeite die vrouwen ervaren om aanvaard te worden
in een rol die niet strookt met hun typische functie in de traditionele samenleving.
Dat brengt moeilijkheden mee wanneer vrouwen deelnemen aan het beheer van een
coöperatie of wanneer zij in contact komen met instellingen daarbuiten, waarin de
mannen het veelal voor het zeggen hebben. Zelfs het lidmaatschap van een coöperatie
is op zich nog geen waarborg dat het daarmee verbonden (betere) inkomen ook
werkelijk ter beschikking van de vrouw wordt gesteld, zolang de sekse-gebonden
machtsverhoudingen in het huishouden de mannelijke controle over het geldelijk
inkomen bevoordelen. Reeds vaker werd als een uitweg uit die impasse de (homogeen
vrouwelijke) ‘groepsinvestering’ voorgesteld: het is best mogelijk dat vele vrouwen
daaraan de voorkeur zouden geven om te verhinderen dat hun mannen de hand blijven
leggen op hun eigen inkomsten.
Er bestaat een grote nood aan een multidisciplinaire aanpak van het probleem van
de technologische verandering in het leven van de plattelandsvrouwen in Azië. Wij
zagen dat de meeste van hen een brede waaier van activiteiten hebben: in Bangladesh
b.v. heeft de vrouw niet alleen de zorg voor de keuken en de kinderen maar ook voor
het huisvee, de rijstverwerking enz..., allemaal activiteiten waarvoor zij niet in de
openbaarheid dient te komen, wat in de islamitische cultuur erg belangrijk is14. Stel
nu dat een opgedrongen technologische innovatie het reeds verworven aandeel van
de vrouw in het beheer van het huishouden en een aantal arbeidsprestaties grondig
verstoort, dan bestaat het niet denkbeeldige gevaar dat

14

Nadia H. Youssef, Women and agricultural production in muslim societies, Studies in
Comparative International Development, Vol. XII, No 1, 1977.
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zij nu ook nog die activiteiten gaat schuwen en dat de mannen ze van haar overnemen.
Er is tenslotte nood aan een globale aanpak van het probleem. Men dient de
ontwikkeling van de agrarische gebieden door middel van nieuwe en betere
uitrustingsgoederen die men de vrouwen ter beschikking stelt, bovendien te verbinden
met aangepaste organisatorische, financiële, institutionele en spreidingsmechanismen.
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Brezjnevs nalatenschap
L.L.S. Bartalits
Achttien jaar ononderbroken bewind is in de politiek een eeuwigheid. Het vacuüm
dat Leonid Brezjnev achterlaat is dan ook zeer groot. Wil men in één woord
samenvatten wat hij nastreefde en als zijn prestatie kon opeisen, dan heet dat:
stabiliteit. In vele opzichten verpersoonlijkte hij a.h.w. dat begrip.
Na de briljante Lenin, de despotische Stalin en de roerige Chroesjtsjov kan men
Brezjnev haast platvloers noemen: bureaucratisch, conservatief en traag reagerend,
probeerde hij een crisis eerder te beheersen dan uit te lokken. In het buitenlands
beleid poogde hij het Sovjet-communisme veilig te stellen in de rest van de wereld,
niet alleen tegenover het veerkrachtig kapitalisme en de enorme Amerikaanse invloed
maar ook tegenover twee nieuwe dreigingen: de herleving van een onafhankelijk
China en de groei van een hervormingsgezind communisme in Europa. Brezjnevs
verweer-strategie heette ‘containment’, in bedwang houden: tegenover het Westen
bouwde hij een militaire macht op die op het nucleaire vlak de ‘gelijke’ werd van de
Amerikaanse. Ook aan de confrontatie met de Volksrepubliek China gaf hij een
militaire dimensie. In Tsjechoslowakije toonde hij het onverbloemde gezicht van de
militaire macht van de Sovjets.
In de jaren zeventig kwam een historische beweging en verschuiving tot stand van
de twee supermogendheden naar de détente. Het kostte Brezjnev en zijn politieke
vrienden wel wat tijd voor zij de détente aanvaardden, maar dan werd het de kern
van hun buitenlandse politiek. Als een handelsreiziger bezocht Brezjnev de grote
Westerse hoofdsteden om de handel en kredietverleningen op te voeren. De neergang
van de détente aan het eind van de jaren 70 was voor een aanzienlijk deel te wijten
aan interne onzekerheid in het Westen en aan de pogingen van Westerse conservatieve
krachten om de nieuwe werkelijkheid die uit de verworven nucleaire pariteit was
ontstaan, opnieuw ongedaan te maken. Brezjnevs dwaze tussenkomst in Afghanistan
werd het voorwendsel maar was niet de oorzaak van die politieke ontwikkeling.
Afghanistan was overigens niet typerend voor Brezjnevs politiek in de
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Derde Wereld, waar hij in het algemeen voorzichtig optrad. Allende's linkse bewind
in Chili kreeg maar weinig steun van de Sovjetunie en het was Fidel Castro die de
Kremlin-leiders in Afrika de weg moest wijzen. In Azië stelde Brezjnev de
Noordviëtnamese leiders in Hanoi teleur door met president Nixon over détente te
onderhandelen, terwijl de haven van Haifong door Amerikaanse mijnen geblokkeerd
werd. In het Midden-Oosten heeft Brezjnev dan wel Camp David veroordeeld, maar
bleef hij toch aandringen op een regeling van het conflict tussen Israël en de Arabische
landen aan de conferentietafel.
Nuchter bekeken zal Brezjnev worden gezien als een man met wie het Westen
kon leven zonder al te veel vrees. Maar nog vóór zijn dood werd duidelijk dat er in
het Kremlin een groot debat gaande was over de relaties met het Westen. De
ineenstorting van de détente tussen Oost en West en de nieuwe confrontatiepolitiek
van president Reagan deden bij de Sovjetleiders ernstige twijfels rijzen aan de waarde
van afspraken met een wispelturig en verdeeld Westers kamp. Het Westen krijgt een
belangrijke rol te spelen bij de bepaling van de kant die het debat in de Sovjetunie
uitgaat. Een Westerse wereld die onzeker is over zijn eigen waarden; die niet wil
toegeven dat Westerse kernwapens vanuit de Middellandse Zee en de Bondsrepubliek
Duitsland voor Moskou even bedreigend zijn als de Russische wapens gericht op
West-Europa; die óók speelt met de gedachte van een militaire samenwerking met
de Volksrepubliek China; en die tenslotte zonder ophouden praat over die
onvermijdelijke Sovjet-expansie - zo'n Westerse wereld zal waarschijnlijk geen al
te beste invloed hebben op de intenties van Brezjnevs opvolgers. Verantwoordelijke
Westerse politici en defensiespecialisten geven toe dat de Verenigde Staten in
technologisch, economisch en militair opzicht nog altijd aan de top staan. Nu Brezjnev
gestorven is dient het Westen zijn grote(re) macht zinvol te gebruiken. Het zou de
geest van de détente moeten doen herleven, alsmede de ‘Ostpolitik’ van de vroege
jaren zeventig, zolang daar nog tijd voor is. ‘Detente did not fail. It was never fully
tried’, aldus The Guardian op 12 november 1982.

Hoogtepunten van het Brezjnev-regime
Op het terrein van de binnenlandse politiek stelde Brezjnev de machtigste sectoren
van het economische en politieke leven tevreden. Maar hij verleende ook aan de
militairen de hulpbronnen en de status die zij wensten,
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en gaf prioriteit aan de zware industrie ten koste van de behoeftenbevrediging van
de massa (wonen, consumptiegoederen).
Nog jaren zal de wereld de invloed van Brezjnevs Sovjetunie ondergaan: de
wapenbeheersingsbesprekingen, het praten over meer handel en de bevordering van
de vrije omgang van personen en denkbeelden - dat alles kon alleen slagen in een
sfeer van vertrouwen, een vertrouwen dat het Westen eerder had in de daden van de
Sovjetunie dan in de woorden van Leonid Brezjnev. Dat was met de Volksrepubliek
China al evenzo. De expansie van de Sovjet-invloed in Afrika en het Midden-Oosten,
vaak door bemiddeling van Cubanen en Oostduitsers, wekte de Westerse vrees voor
de bedreiging van de grondstoffen-aanvoerlijnen. De Russische invasie in Afhanistan
bevestigde dat de Brezjnev-doctrine niet tot het Sovjetblok werd beperkt. In Polen
hielden de Russen de zaak in de hand door militaire dreiging. Men zal Leonid
Brezjnev ook gedenken als de man van de nieuwe grondwet van de Sovjetunie, die
in 1977 de Stalinversie van 1936 verving. Maar ook deze grondwet beloofde de
Sovjet-burger vrijheden, die in de praktijk maar zelden gerespecteerd werden.
Brezjnev was ook een ijdel man, hij accepteerde meer onderscheidingen, medailles
enz. dan enige andere Sovjet-leider, tot en met nog onlangs de Afghaanse Ster van
de Vrijheid. Chroesjtsjov wordt met genegenheid herdacht omdat hij
honderdduizenden Russen, Oekraïners enz. uit de Stalinistische Goelag bevrijdde.
Onder Brezjnev werd Soltsjenitzin verbannen, Sacharov gedwongen om Moskou te
verlaten en zich in Gorky te vestigen, en werden duizenden dissidenten naar
psychiatrische inrichtingen verwezen. Weinig om de liefde van de burger te winnen.
Brezjnev was wel dol op zijn familie, maar dat vertaalde zich ook in onverholen
nepotisme. In zijn betrekkingen met het Westen kon Brezjnev voor duif of havik
spelen, maar hij aarzelde nimmer in zijn pogingen om de invloed en de macht van
de Sovjetunie uit te breiden.
Hoogtepunten van het Brezjnev-regime waren de verzoening met de Bondsrepubliek
Duitsland onder bondskanselier Willy Brandt en de opening naar de Verenigde Staten
onder president Nixon. Dieptepunten waren Afhanistan en Polen, de verslechterde
betrekkingen met de Verenigde Staten en tenslotte ook de negatieve economische
nalatenschap waarop wij nog terugkomen. Er tekent zich een belangrijke heroriëntatie
af in de buitenlandse politiek van de Sovjetunie. Men verwacht overigens geen
doorbreken van de continuïteit noch avontuurlijke ontwikkelingen, mede gezien de
noodzaak binnenlandse problemen aan te pakken. Diepgaande hervormingen zullen
in de Sovjetunie nodig zijn, en het is niet zeker dat de
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bevolking in staat zal zijn haar bijna spreekwoordelijke geduld te bewaren.

Brezjnevs nalatenschap
De Sovjetunie die Brezjnevs opvolgers overnemen is een geheel ander land dan
datgene wat Brezjnev achttien jaar geleden erfde. Er zijn grote problemen; er is een
tekort aan arbeidskrachten, de landbouw-investeringen hebben niet het resultaat
opgeleverd dat Brezjnev had verwacht en de groeicijfers zullen in de jaren tachtig
aanzienlijk lager liggen dan in het afgelopen decennium. Maar die moeilijkheden
zullen de kracht van het Sovjet-systeem niet verlammen. Uit een vergelijking van
beschikbare gegevens over het loonpeil, de woonruimte en de consumptie in de jaren
1965 en 1980 blijkt, dat het levenspeil van de gewone burgers in het Brezjnev-tijdperk
aanzienlijk is verbeterd. Bijna elk landsgedeelte en elke leeftijdsgroep hebben daarvan
geprofiteerd. De boeren kregen hun eerste sociaal verzekeringssysteem en de
collectieve boerderijen werden van staatswege verzekerd tegen verliezen, veroorzaakt
door slechte oogsten. De burgers van de Sovjetunie zijn minder brood en aardappelen
en meer vlees en groenten gaan eten. De beslissing, tien jaar geleden genomen om
graan te importeren, was niet alleen een gevolg van de slechte oogsten maar berustte
tevens op een welbewust streven naar verbetering van het Russische menu: veel
geïmporteerd graan werd als veevoeder benut.
Even belangrijk voor de verbetering van het levenspeil was de sociale mobiliteit.
Het systeem heeft een nuttige veiligheidsklep tegen ontevredenheid wanneer boeren
naar de steden kunnen trekken, ongeschoolde arbeiders een redelijke kans krijgen
om een vak te leren, het onderwijssysteem egalitair genoeg is om jonge mensen in
staat te stellen verder te komen dan hun ouders. De ironie van de industriële groei
van de laatste jaren was juist dat die voor een groot deel berustte op individuele
vorderingen en prestaties. Het systeem heeft nog andere trekken die de stabiliteit
bevorderen. De bevolking deelt met haar leiders het respect voor orde en de vrees
voor chaos: wantrouwen tegen herrieschoppers was voor het Kremlin een machtige
troef in zijn campagne tegen de beweging van de dissidenten. De Kremlin-leiders
genieten ook brede nationale steun voor hun buitenlands beleid: de meeste
Sovjet-burgers delen het gevoel van de leiders dat hun land door vijanden wordt
omringd, en aanvaarden de betuiging van de Kremlin-leiders dat de meeste
ontwapeningsinitiatieven van de laatste jaren door de Sovjetunie gelanceerd werden.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

326
De breuk met de Volksrepubliek China en de normalisering van de betrekkingen
tussen Peking en Washington in de jaren zeventig scheen het Russische volk te
verenigen in de overtuiging dat de bondgenoten niet te vertrouwen zijn. Polens
experiment met onafhankelijke vakbonden wekte in de Sovjetunie verbijstering: het
Russische standaardbeeld van Polen werd er een van stakingen en economische
chaos, en van de Poolse ondank voor jarenlange economische hulpverlening van de
Sovjetunie.
Een grote moeilijkheid voor Brezjnevs opvolgers is dat, terwijl de militaire macht
van de Sovjetunie is gegroeid, haar politieke invloed is afgenomen. Wat de
Volksrepubliek China betreft hebben de Kremlinleiders niets beters te hopen dan
vreedzame coëxistentie. De Islam in het Midden-Oosten is voor de Sovjetunie even
onhandelbaar gebleken als voor het Westen. In het Arabisch-Israëlische conflict is
Moskou een machteloze toeschouwer. De militaire bezetting van Afghanistan door
de Sovjetunie heeft haar de steun van de beweging van de niet-gebonden landen
gekost. In Zuidoost-Azië heeft de Russische steun aan Viëtnam geleid tot
internationale moeilijkheden over Cambodja.
De nieuwe mannen in het Kremlin hebben op buitenlands politiek terrein een
decennium van frustraties gekend. In West-Europa hebben de grote landen meer
anti-communistische resp. anti-Russische regeringen dan in de laatste jaren zeventig.
Het Kremlin zal een reeks fundamentele beslissingen moeten nemen. Zal het
vasthouden aan wat er nog van de détente overbleef of zal het besluiten tot de bouw
van een nieuwe generatie strategische wapens als antwoord op de nieuwe generatie
Amerikaanse wapens die in aantocht is? Zullen de Kremlin-leiders hun buitenlandse
politiek herzien en terugkeren tot het isolationisme van Stalin? Sommige posities
zullen stellig gehandhaafd worden: Moskou zal zeker geen verzwakking van het
monolitisch partijregime in de Sovjetunie dulden, evenmin als een destabilisatie in
Oost-Europa of een Amerikaanse herwinning van de nucleaire superioriteit. Maar
andere kwesties zullen ruimte laten voor aanzienlijke meningsverschillen tussen de
erfgenamen van Brezjnev.

Frustraties op economisch gebied
In sommige sectoren, met name de landbouw, is reeds een daling van de produktie
te constateren. Het moreel van de industrie-arbeiders is laag; alcoholisme, gebrek
aan arbeidsdiscipline en snelle wisseling van functie hebben hun tol geëist. Drie
achtereenvolgende slechte oogsten hebben de voedselvoorziening in een kritieke
situatie gebracht, en ondanks reusachti-
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ge agrarische investeringen is de vlucht van het land naar de steden niet tot staan
gebracht. De pogingen tot industriële hervorming zijn halfslachtig geweest, en de
enige ernstige poging om de industrie meer te oriënteren op de marktkrachten (die
van premier Kosygin in de jaren zestig) liep te pletter op een muur van bureaucratische
oppositie. De ‘oplossingen’ voor de landbouwcrisis, in het voorjaar 1982 aanvaard
door het Centraal Comité van de CPSU, dragen alle kenmerken van compromissen
op de valreep met de ideologen van de harde lijn. De economische stagnatie heeft
vooral bij de jongere generatie tot groeiende apathie geleid. Een ander gevolg is het
floreren van de onuitroeibaar geworden ‘zwarte economie’. Dat alles heeft tot een
geweldige corruptie geleid, vooral in de laatste vijf jaar.
Leonid Brezjnev leek in zijn latere jaren bijzonder bezorgd te zijn over het verval
van de publieke moraliteit. Een van de sterkste uitdagingen van het Sovjet-systeem,
de aantrekkingskracht van het Westen op de Russische jeugd, was ironisch genoeg
het directe resultaat van zijn ontspanningspolitiek. De burgers in de steden hebben
iets kunnen zien van het goede leven in het buitenland. De geleidelijke verbetering
van de levensstandaard in de Sovjetunie heeft geen gelijke tred kunnen houden met
de stijging van de verlangens van de consumenten. Bovenal zijn de Russen hun eigen
propaganda moe geworden en twijfelen ze aan het vermogen van hun land om het
Westen ooit in te halen.
De snelle benoeming van Yuri Andropov tot secretaris-generaal van de CPSU
kwam in zekere zin als een grote verrassing. Leonid Brezjnev mag dan zijn zwakke
punten gehad hebben, deze soepele machtswisseling - die ongetwijfeld tijdens zijn
leven is voorbereid - betekent een aanzienlijke vooruitgang vergeleken met de
verwarde situaties die er heersten na de dood van Lenin en Stalin en tijdens het vertrek
van Chroesjstjov.
De twee meest in aanmerking komende kandidaten waren de 71-jarige Tsjernenko,
die de laatste jaren Brezjnevs bijzondere genegenheid genoot, en de 68-jarige
Andropov. Afgelopen voorjaar verliet Andropov de KGB om de functies van de
overleden Soeslov over te nemen, iets wat toen reeds algemeen werd beschouwd als
een poging om Tsjernenko de weg naar de hoogste top te versperren. Met ‘unanieme
stemmen’ heeft het plenum van het Centraal Comité van de CPSU nu zijn voorkeur
uitgesproken, en het moet gezegd dat Andropov van alle oudere heren in de leidende
functies nog het meest te prefereren valt.
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De voorspelbaarheid van aardbevingen
Agustin Udias
Henk Jans
Vanouds gelden aardbevingen als zowat de ergste natuurrampen die de mens kunnen
treffen. Paradoxaal genoeg is zelfs een zware aardbeving hoegenaamd geen ramp
voor de ‘natuur’: afgezien van enkele gelokaliseerde verstoringen, worden fauna,
flora én het ecologisch evenwicht er nauwelijks door beroerd. Aardbevingen kunnen
zo catastrofaal zijn voor de mens, omdat veel van wat hij aan de natuur gewijzigd
of toegevoegd heeft - gebouwen, bruggen, wegen, kanalen, stuwdammen,
pijpleidingen - niet bestand blijkt te zijn tegen die massale energieontladingen. De
gecombineerde verstoring van meerdere kunstmatige infrastructuren heeft een
uitermate vergrotend effect op de uiteindelijke omvang van de ramp: door branden,
overstromingen, landverschuivingen, vrij gekomen explosieve en/of giftige gassen,
de ontreddering van communicatie- en transportsystemen. Zo staat thans bij het
onderzoek naar de inplanting van een kerncentrale of van een geschikte bergplaats
voor radioactief afval, de vraag naar de stabiliteit van de bodem terecht voorop in
de belangstelling. Aangezien het volstrekt ondoenbaar is aardbevingen te willen
‘tegenhouden’, rest er niets anders dan uit te zien naar middelen en methoden die de
schade zoveel mogelijk beperken en vooral het aantal menselijke slachtoffers tot een
minimum kunnen herleiden. Wat de bedreigde infrastructuren betreft, probeert men
aangepaste normen uit te werken waaraan nieuwe constructies moeten voldoen om
aardschokken te kunnen opvangen zonder direct levensgevaar voor de mens. Daarmee
werden reeds opmerkelijke successen geboekt, met name in Japan en in Californië
(waar o.m. de San Fernando-aardbeving van feb. 1971 de deugdelijkheid van die
normen heeft aangetoond).
Sinds een paar decennia zoekt men echter veel meer in de richting van betere
wetenschappelijke methoden om een nakende aardbeving te voorspellen, zodat de
bedreigde bevolking tijdig gewaarschuwd en desgevallend geëvacueerd kan worden,
pijpleidingen afgesloten kunnen worden, enz. Over die benadering van het probleem
hebben wij het in deze bijdrage. Naast een paar, vooral Chinese successen waren er
vooralsnog veel
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meer ten dele frustrerende en ten dele fatale mislukkingen, omdat nu eens een
voorspelde aardbeving volkomen uitbleef, dan weer een totaal onvoorziene aardbeving
talrijke slachtoffers maakte.

Van Peru tot China
Het probleem van de voorspelling van aardbevingen haalde in 1981 maanden lang
de voorpagina's van de Latijnsamerikaanse pers. Er was nl. een grote catastrofe
voorspeld in Peru. Op 28 juni bevonden alle ziekenhuizen en hulpdiensten van Lima
zich in de hoogste alarmtoestand. Maar er gebeurde niets. Enkele maanden daarvoor
had Brian Brady, geoloog van het Bureau der Mijnen van de VS, aardbevingen
voorspeld waarvan de intensiteit ver boven 8 op de bekende Richterschaal zou liggen:
aardbevingen van die grootte-orde behoren tot de meest verwoestende die men kent.
Volgens Brady zouden dergelijke aardbevingen zich herhalen op 10 aug. en 16 sept.
Ook die voorspelde aardschokken bleven uit.
De Peruviaanse autoriteiten hadden al eerder contact opgenomen met die van de
VS. Dezen deden een beroep op hun competente organisme (het Earthquake
Prediction Panel) dat de wetenschappelijke gegrondheid van dergelijke voorspellingen
onderzoekt. In februari 1981 kwam een antwoord dat er niet om loog: ‘Wij betreuren
dat de voorspelling van een aardbeving, op grond van zulke vage en speculatieve
gegevens, in zo ruime mate door de publieke opinie geaccepteerd is. Derhalve bevelen
wij de Peruviaanse regering aan deze voorspelling niet au sérieux te nemen’. Maar
ondertussen was ze onder het publiek verspreid en bleef ze geschraagd door het
wetenschappelijk prestige van de Noordamerikaanse geleerde. Ofschoon de
autoriteiten er bij de bevolking bleven op aandringen de voorspelling te ignoreren,
waren de negatieve sociale en economische gevolgen onafwendbaar geworden: het
toerisme b.v., dat jaren lang steevast was toegenomen, daalde die zomer en herfst
met 20 tot 30%. De gebeurtenissen in Peru hebben het volkomen falen aangetoond
van een voorspelling die een ruime publiciteit gekregen had en op wetenschappelijke
argumenten gegrond heette te zijn.
Heel anders ging het eraan toe bij de aardbeving van 4 februari 1975 in de Chinese
provincie Liaoning. Daar hadden de autoriteiten besloten dat er genoeg
wetenschappelijke gegevens waren om een dringende waarschuwing tot de bevolking
te richten en de steden Haicheng en Yinkow te laten ontruimen. Binnen de 24 uur
deed zich een verwoestende aardbeving voor (6,5 op de Richterschaal) en 90% van
alle gebouwen in Haicheng werden
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vernield of ernstig beschadigd. Dat het aantal dodelijke slachtoffers zo gering bleef
(‘slechts’ 1.328) was ongetwijfeld te danken aan de voorafgaande waarschuwing en
evacuatie. Jammer genoeg is dat succes, ondanks de enorme publiciteit die o.m. de
Chinese politieke leiders eraan gaven, een welhaast uniek voorbeeld van geslaagde
en efficiënte voorspelling gebleven. Vele seismologen zijn van oordeel dat bij die
gelegenheid de omstandigheden voor een juiste voorspelling bijzonder gunstig waren;
en dat men die in de meeste andere gevallen niet mag verwachten. Amper een jaar
later was er de volkomen onvoorspelde aardbeving in de Chinese provincie Tangshan,
waarover dezelfde autoriteiten zich zo ‘schaamden’, dat het aantal dodelijke
slachtoffers van die ramp tot op vandaag slechts op zo'n goede 100.000 na bekend
is.

Criteria en belang
Twee tegengestelde resultaten dus van de pogingen om een aardbeving te voorspellen:
een duidelijk falen in Peru en duidelijk succes in China. Gaan wij wat dieper in op
het probleem.
Men gewaagt pas van een waarachtige voorspelling wanneer het tijdstip, de plaats
en de intensiteit van een aardbeving voldoende gespecifieerd zijn, en bovendien lang
genoeg op voorhand om maatregelen te kunnen nemen die de schade aan personen
en goederen voorkomen of beperken. Dat veronderstelt dat de drie variabelen tijdstip, plaats, intensiteit - binnen voldoende nauwe grenzen zijn vastgelegd. Een
vage bewering als ‘binnen het jaar zal er zich ergens in het zuiden van Spanje een
aardbeving voordoen’ wordt geen echte voorspelling geacht. Opdat een voorspelling
nut zou hebben, dienen niet alleen het tijdstip en de intensiteit, maar ook het betroffen
gebied met voldoende nauwkeurigheid omschreven te worden. Het belang van zulke
voorspellingen springt in het oog wanneer men bedenkt dat in vele ‘seismisch actieve’
gebieden van de aarde grote aardbevingsschade met een zekere periodiciteit pleegt
voor te komen. Beperken wij ons tot enkele van de best bekende grote aardbevingen
uit de 20e eeuw. De verwoestende aardbeving van San Francisco in 1906 bleek
verbonden te zijn met de verschuiving van enorme gesteentemassa's langsheen een
honderden km lange breuk in de aardkorst, welke breuk al miljoenen jaren bestaat
en nog steeds een haard van aardbevingen is die gevaar oplevert voor gebouwen,
autostrades en stuwdammen in Californië. Bij de aardbeving van Messina in 1908,
die met een zeebeving of
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tsunamis gepaard ging, kwamen meer dan 80.000 mensen om het leven. In die
onrustige zone van de Middellandse Zee hebben vier recente aardbevingen veel
mensenlevens gekost en grote materiële schade aangericht: in 1976 te Freoel in Italië,
in 1977 in Roemenië, in 1979 langs de kust van Joegoslavië en in 1980 opnieuw in
Italië in de streek van Campanië.
In het sinds eeuwen om zijn aardbevingen beruchte Japan maakte de
Kwanto-aardbeving van december 1923 ongeveer 100.000 dodelijke slachtoffers in
Tokio en Yokohama: van de meer dan 570.000 verwoeste huizen werden er ongeveer
400.000 door de uitslaande branden vernield. Op 2 februari 1960 werd de
Marokkaanse stad Agadir haast geheel door een aardbeving verwoest, waarbij meer
dan 10.000 doden vielen. Van Agadir is bekend dat het vlak op een breuk in de
aardkorst ligt. In mei 1970 veroorzaakte een aardbeving in Peru een enorme
verschuiving van stenen, sneeuw en modder, die verschillende dorpen overspoelde
en waarna men 20.000 doden en 50.000 vermisten telde. Bijzonder rampzalig was
de reeds vermelde aardbeving van 1976 in de Chinese provincie Tangshan, waarbij
het aantal doden op meer dan een half miljoen wordt geraamd. Redenen te over dus
om te blijven zoeken naar een wetenschappelijke methode om
aardbevingsvoorspellingen hard te maken.

Waar, wanneer en waarom?
De hoge vlucht van het seismologisch onderzoek van de laatste dertig jaar heeft
hoopvolle perspectieven geopend die berusten op een aantal principiële overwegingen.
Om te beginnen zijn de zones waarin vaker aardbevingen voorkomen nu veel beter
bekend en erkend: ze blijken veelal beperkt te zijn tot smalle, lang uitgerekte stroken,
die tamelijk precies de randen markeren van de grote ‘tektonische platen’ waarin de
hele aardkorst verdeeld is1. Uitzonderlijk komen aardbevingen ook ver binnen die
starre platen voor, maar die gevallen laten wij hier buiten beschouwing2. Het

1

2

De hele aardkorst blijkt opgebouwd te zijn uit een mozaïek van grote starre platen (van vnl.
granietachtige en basaltische samenstelling) waarvan de relatieve bewegingen (langs of tegen
elkaar, van elkaar weg, van de een onder de ander) de diepzeetroggen, plooiings- en andere
gebergten doen ontstaan. ‘Tektonisch’ heet alles wat slaat op de bewegingsvormen van de
aardkorst en de aardlagen. Cfr. Henk Jans, En toch bewegen ze... de continenten, in Streven,
sept. 1973, pp. 1.044-1.055.
Dat is o.m. het geval in de buurt van een meander van de Mississippi op de grens van
Kentucky en Missouri, waar in de jaren 1881 en 1882 aardschokken voorkwamen met een
sterkte van 8,5 op de Richterschaal. Cfr. Arch. C. Johnson, A Major Earthquake Zone in
Mississippi, in Scientific American, april 1982, pp. 52-60.
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zijn nu juist de relatieve bewegingen van de tektonische platen die tenslotte de
aardbevingen veroorzaken. Gedurende een lange tot zeer lange periode hopen
elastische spanningen zich op in de contactzone van de platen, totdat de enorme
energie daarvan zich plots ontlaadt door breukvorming en de verschuiving van
ontzaglijke gesteentemassa's langsheen die breuken. En dat hele proces gaat met
trillingen gepaard die wij als aardbevingen waarnemen.
Binnen de seismisch actieve zones van de aardkorst komen gebieden voor die
langere tijd geen grote aardbeving kenden. Zulke gebieden heet men ‘seismische
lagunes’: het zijn bedrieglijk rustige gebieden die als eerste in aanmerking komen
voor een toekomstige grote aardbeving. Men redeneert als volgt. Aangezien wij te
maken hebben met een aanwijsbaar seismisch actieve zone, moet een gebied daarvan
dat langere tijd geen aardbeving kende, juist gelden als het potentieel gevaarlijkste
deelgebied ervan: daar zijn tijdens de ‘rustige’ periode de tektonische spanningen
ondertussen alsmaar toegenomen. De theorie van de seismische lagunes werd door
voldoende recente waarnemingen bevestigd. Maar die wetenschap alleen maakt het
niet mogelijk het tijdstip van een verwachte aardbeving nader te bepalen.
De aandachtige studie van aardbevingslijsten of -catalogen van een bepaald gebied
heeft aangetoond dat de aardbevingen van onderscheiden grootte-orden daar plegen
voor te komen met een zekere regelmaat. In vele actieve gebieden treden grote
aardbevingen (boven 6,5 op de Richterschaal) op met tussenpozen van 50 tot 100
jaar. Louter statistisch kan men derhalve in dergelijke gebieden één grote aardbeving
per eeuw verwachten. Maar zelfs in de gevallen waar men over een zeer volledige
cataloog beschikt, blijkt het periodisch karakter erg wisselvallig te zijn en niet precies
genoeg om deugdelijke voorspellingen te maken.
Een aantal wetenschapsmensen ging dan maar op zoek naar verschijnselen van
astronomische aard, die als een soort ‘ontstekingsmechanisme’ de eigenlijke
aardbeving zouden uitlokken telkens als zich in een bepaald gebied al voldoende
tektonische spanningen opgehoopt hadden. Zij dachten daarbij aan de aardgetijden,
de conjunctie van plaatsen (positie van planeten op één lijn t.o.v. de aarde), nog
andere verschijnselen in verband met de aardrotatie. Tot nog toe zijn alle daarop
gebaseerde argumentaties niet overtuigend. De enige weg die overbleef was: het
onderzoek toe te spitsen op verschijnselen die optreden vòòr de aardbeving en die
innig mèt het aardbevingsmechanisme verbonden zijn. Die verschijnselen noemt
men premonitoren (waarschuwers) en indicatoren (aanwijzers) van een aardbeving.
Het huidige onderzoek houdt zich haast uitsluitend daarmee bezig.
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Premonitoren en indicatoren
Al van in de oudheid bestaan er verhalen over het abnormale gedrag van dieren korte
tijd vòòr een aardbeving: honden huilen, het vee wordt rusteloos, vogels fladderen
plots op, vissen springen uit het water... Het eensluidend karakter van zo vele berichten
uit verschillende cultuurwerelden maakt het moeilijk ze alle waarachtigheid te
ontzeggen. Het zou best kunnen dat sommige dieren bepaalde ‘premonitorische’
verschijnselen vermogen waar te nemen, al had men tot voor kort helemaal geen
verklaring voor de oorzaken van hun gewijzigd gedrag. Men kon zich ook vaker
afvragen of de gedragsverandering zich inderdaad vòòr de aardbeving had voorgedaan,
dan wel door een Hineininterpretierung van de mens naar het verleden was
geprojecteerd3. Wat er ook van zij, de westerse wetenschap heeft zich onverdroten
toegelegd op het onderzoek van verschijnselen die zich beter (dan het dierlijk gedrag)
voor een kwantitatieve analyse lenen. Vijf daarvan lijken thans de beste kans te
maken als bruikbare indicatoren van een nakende aardbeving. Het zijn:
1o veranderingen in de voortplantingssnelheid van de seismische golven
2o veranderingen in het niveau van de aardbodem
3o veranderingen in het elektrisch geleidingsvermogen (of omgekeerd, de
elektrische weerstand) van de gesteenten
o het vrijkomen van gassen in het water en de atmosfeer
4
5o veranderingen in de frequentie van zwakke aardbevingen die vaak als zogeheten
‘voorlopers’ aan een grote aardbeving voorafgaan.
De eerste indicator behelst een vermindering van de voortplantingssnelheid van de
seismische golven, die door het potentieel gevaarlijke gebied trekken ten gevolge
van kleinere aardbevingen. De eerste waarnemingen van dat soort gebeurden in de
Sovjet-Unie in het gebied van Garm in Centraal-Azië: men constateerde dat de
voortplantingssnelheid met zo'n

3

Twee Amerikaanse auteurs betoogden onlangs dat de (westerse) wetenschap ten onrechte
die fenomenen heeft verwaarloosd, waarvan bekend is dat de Chinezen ze wel in hun
onderzoek betrekken. Er zijn genoeg waarnemingen bekend van het vrijkomen van gassen
als waterstof, zwavelwaterstof en methaan, tijdens of na een aardbeving, die vaak aan de
lucht ontvlamden of in het water opborrelden. De vaak geconstateerde grote vissterften na
een aardbeving zou daarmee verbonden kunnen zijn. Het is dus best mogelijk dat vissen en
bodembewonende dieren door de vlucht aan de verstikkingsdood proberen te ontsnappen.
En dat dieren met een hoog ontwikkelde reuk- of gehoorzin de uitwaseming van vreemde
gassen of de laag frequente geluiden van ‘explosies’ beter en eerder waarnemen dan de mens.
cfr. Thomas Gould and Steven Soter, The DEEP-EARTH-GAS Hypothesis, in Scientific
American, juni 1980, pp. 130-137.
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10 tot 20% verminderd was vòòr de aardbeving. Latere waarnemingen bevestigden
dit fenomeen, dat trouwens in 1973 met succes werd gebruikt om een vrij zwakke
aardbeving in de staat New York te voorspellen. Bij een aantal studies die achteraf
van aardbevingen gemaakt werden, bleek dat het verschijnsel zich ook daar had
voorgedaan zonder dat men erop gelet had. Jammer genoeg zijn er ook seismisch
actieve gebieden o.m. in Californië bekend, waar het fenomeen niet geregistreerd
werd, zodat het geen feilloze indicator is.
Hetzelfde geldt van de tweede indicator, de veranderingen van het bodemniveau.
De duidelijkste waarnemingen daarvan stamden uit Japan ter gelegenheid van de
Niigata-aardbeving. Ook daar werd het verschijnsel pas ontdekt en als indicator
geduid door het onderzoek dat nà de aardbeving plaatsvond, zodat het niet voor de
voorspelling was benut. Tijdens de periode vòòr de aardbeving bleek men inderdaad
bodemopheffingen van max. 12 cm geregistreerd te hebben over een afstand van
meer dan 120 km langs de kust. Gelijkaardige opwelvingen van de bodem werden
eveneens in een aantal andere gevallen genoteerd. Maar ook op dit punt is verder
onderzoek geboden. In 1976 sprak een Amerikaanse geleerde het vermoeden uit dat
een geconstateerde opwelving van de bodem in Palmdale (Zuid-Californië) de
voorbode van een aardbeving kon zijn; maar die is er intussen nog steeds niet
gekomen. In een uitgestrekt gebied ten noordoosten van Los Angeles is de bodem
al 25 cm gestegen zonder dat daar ook maar één aardbeving mee gemoeid was.
De derde indicator behelst de geconstateerde vermindering en/of vermeerdering
van de elektrische weerstand der gesteenten in de buurt van het epicentrum4 van de
daarop volgende aardbeving. De vierde indicator, het vrijkomen van bepaalde gassen
en in het bijzonder van het edelgas Radon (een tussenprodukt van de radioactieve
afbraak van uranium tot lood) werd voornamelijk in de Sovjetunie en China
bestudeerd. De Radonconcentratie neemt gevoelig toe tijdens de periode die aan een
aardbeving voorafgaat. De vijfde indicator tenslotte is al veel langer bekend en werd
het veelvuldigst bestudeerd: het gaat om de reeds vernoemde zwakke voorlopers van
een grote aardbeving. Het vaker optreden van kleine aardbevingen in een zone die
langere tijd rustig was is in het algemeen een goede aanwijzing dat een grote
aardbeving op til is. Die indicatie was doorslaggevend bij de geslaagde Chinese
voorspelling van 1975. Maar ze

4

Epicentrum heet de plaats op de aardoppervlakte vlak boven de eigenlijke, veel dieper gelegen
aardbevingshaard, het hypocentrum waar de oorsprong van de seismische golven gesitueerd
werd.
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is evenmin als de andere volkomen betrouwbaar: vòòr de catastrofale aardbeving
van Tangshan in 1976 hadden de voorlopers het laten afweten. Men is desondanks
doorgegaan met de vaak grootscheepse uitbouw van netwerken van seismische
stations die in bedreigde gebieden de frequentie en intensiteit van kleine aardschokken
op de voet volgen. Op dit ogenblik loopt een dergelijk programma (bij bijzondere
wet in 1976 ingesteld!) voor het Tokai-gebied ten zuidwesten van Tokio, waar de
Japanse deskundigen een grote aardbeving verwachten zonder vooralsnog het tijdstip
ervan te kunnen preciseren.
Ofschoon geen enkele van de vermelde indicatoren op zich volstaat om een
waterdichte voorspelling te waarborgen, opent de combinatie ervan (samen met nog
andere niet vermelde indicatoren) toch hoopvolle perspectieven voor een min of
meer nabije toekomst.

Nieuwe - voorlopige - synthese
Vanzelfsprekend zijn de vijf onderscheiden indicatoren geen los van elkaar staande
fenomenen maar van elkaar afhankelijke gevolgen en manifestaties van het
aardbevingsmechanisme in zijn geheel. Wij schetsen hier in grote lijnen de huidige
synthetische visie op wat er allemaal gebeurt of kàn gebeuren tijdens de periode die
aan een aardbeving voorafgaat. Men onderscheidt daarin drie stadia.
In een eerste stadium bewerken de inwendige tektonische krachten louter elastische
vervormingen van de aardkorst, die voorlopig de daardoor ontstane spanningen
opvangen. Men vergelijke dat met het langzaam plooien van een houten lat: die buigt
lichtjes door, althans zolang de door ons uitgeoefende kracht de specifieke elastische
weerstand van het hout niet overschrijdt: op dat moment zou het hout gaan barsten
en breken. Tijdens louter elastische vervormingen hopen zich binnen het materiaal
krachten op die op zich volstaan om die vervormingen ongedaan te maken, mochten
de vervormende krachten opnieuw wegvallen. In dit eerste stadium hebben de
indicatoren nog normale waarden (afgezien dan van mogelijke bodembewegingen).
In het tweede stadium beginnen zich, onder invloed van de gestegen spanningen,
barsten en breuken in de gesteenten voor te doen, binnen de zone waar de aardbeving
zal optreden. Daardoor neemt het globale volume van de gesteenten toe. En dat gaat
gepaard met een vermindering van de voortplantingssnelheid van de seismische
golven en een vermeerdering van de elektrische weerstand der gesteenten. Uit de
barsten en breuken komen
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gassen vrij, er ontstaan relatieve bodembewegingen en een variërend aantal kleine
aardbevingen. In het derde stadium, kort vòòr de aardbeving, vult water de barsten
en breuken op: de voortplantingssnelheid van de seismische golven neemt opnieuw
toe, de elektrische weerstand der gesteenten vermindert, de uitwaseming van gassen
houdt op, de bodembewegingen vallen stil. Het is de ‘stilte voor de storm’: een hoogst
instabiele toestand die tenslotte op een aardbeving uitloopt.
De duur van de premonitorische veranderingen hangt nauw samen met de sterkte
van de te verwachten aardbeving. De onmiddellijke ‘voorbereiding’ van een grote
aardbeving duurt ettelijke jaren, die van een middelsterke enkele maanden, die van
een kleine slechts enkele dagen. Ook het volume van de bij een aardbeving betrokken
gesteentemassa's hangt af van de grootte van de aardbeving: de tijd die de indicatoren
nodig hebben om zich over heel dat volume uit te breiden vormt dan ook een goede
aanwijzing van de te verwachten sterkte van de komende aardbeving.
Het probleem van de aardbevingsvoorspelling heeft ongetwijfeld een
wetenschappelijk statuut verworven door de studie van de hier besproken indicatoren
(en van nog andere zoals de geconstateerde veranderingen van het waterpeil in diepe
putten, vòòr, tijdens of na een aardbeving). Maar de rond de jaren 70 uitgesproken
hoop - dat men binnen de tien jaar een beslissende vooruitgang zou boeken - is niet
in vervulling gegaan. De vooruitgang verliep trager dan men toen algemeen aannam
en vereist blijkbaar een nog veel grondiger kennis van de elkaar opvolgende processen
in de breukzone van een aardbeving. Er zal nog meer fundamenteel onderzoek moeten
verricht worden vooraleer wij spektakulaire resultaten mogen verwachten.

Nationale en internationale voorspellingsprogramma's
De eerste wetenschappelijke voorspellingsprogramma's kwamen in 1949 tot stand
in de Sovjet-Unie. Zij spitsten zich toe op de gebieden van Garm en Tashkent en van
het schiereiland Kamsjatka. De verwoestende aardbeving van april 1966 in Tashkent
droeg veel bij ter bevordering van het onderzoek. In de VSA begon men eraan na de
grote aardbeving van 1964 in Alaska, maar een specifiek voorspellingsprogramma
kwam pas op dreef na de San Fernando-aardbeving in het begin van de jaren 70.
Sinds 1972 kwam enige samenwerking over dat thema tot stand tussen de VSA, de
Sovjet-Unie en Japan. Het aanvankelijk enthousiasme over een vlugge oplossing van
de problemen heeft plaats gemaakt voor een realistischer
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kijk op de daarmee verbonden moeilijkheden. In Japan ging een
voorspellingsprogramma van start in 1965 en werd daar tot op heden voortgezet aan
de hand van vijfjarenplannen. De uitermate grote seismische activiteit van het Japanse
gebied rechtvaardigt ten volle dergelijke inspanningen die een uitgesproken
multi-disciplinair karakter hebben. Dat geldt nog meer voor China, dat in 1966 een
grootscheeps onderzoeksprogramma lanceerde. In 1974 werkten meer dan 10.000
wetenschappelijk en technisch geschoolde onderzoekers samen met nog eens
duizenden veldwerkers, die aangemaand werden om elke soort waarneming te noteren
die op een nakende aardbeving zou kunnen wijzen. Een tiental aardbevingen werden
met succes voorspeld, een aantal voorspellingen kwamen niet uit en een aantal
aardbevingen waren niet voorspeld geweest. De evaluatie van de resultaten van het
Chinese programma blijft moeilijk omdat het pas sinds 1975 in het Westen bekend
raakte.
Op internationaal vlak kwam een eerste uitgebreide werkgroep tot stand in 1967,
in de schoot van de Internationale Vereniging voor Seismologie en de Fysica van
het Inwendige van de Aarde die zelf deel uitmaakt van de Internationale Unie voor
Geofysica en Geodesie. Dat organisme groepeert wetenschapsmensen uit de hele
wereld en is zowat het internationale forum van de vernoemde wetenschappen. Uit
die eerste werkgroep is dan in 1971 de Commissie voor de Voorspelling van
Aardbevingen ontstaan, die regelmatig vergadert en onlangs nog een internationaal
seminarie in Genève belegde, waar men het o.m. had over de reacties van het publiek
op een aardbevingsvoorspelling.
In maart 1979 vond het eerste Europese seminarie over aardbevingsvoorspellingen
plaats dank zij een initiatief van de Raad van Europa. Hetzelfde jaar nog keurde het
Europese parlement een resolutie goed (Nr 864/1971) die de noodzaak van een
Europees programma beklemtoonde. Daarvan is ondertussen nog niets
terechtgekomen.

Sociale en economische implicaties
Het is natuurlijk niemand ontgaan dat een aardbeving voorspellen een aangelegenheid
is die zeer ernstige problemen van sociale, politieke en economische aard met zich
mee brengt. De Academie der Wetenschappen van de VSA is daar onlangs
uitdrukkelijk op ingegaan5. Om te beginnen: wie komt het toe een dergelijke
voorspelling - al dan niet - te uiten? Mag een geleerde zo maar, en zonder enige
controle zo'n voorspelling publiek

5

Earthquake Prediction and Public Policy, Washington, 1975.
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maken? Mogen de besturen van hun kant een wetenschappelijk goed gefundeerde
voorspelling onderdrukken en geheim houden? Vervolgens: zo de noodzaak van
enige officiële controle buiten kijf staat, mag die zo ver gaan dat het werk van de
wetenschapsmensen gecensureerd wordt? De beoogde praktische consequentie van
een aardbevingsvoorspelling is toch dat het publiek gewaarschuwd wordt en dat men
preventieve maatregelen uitvaardigt die in het uiterste geval de gedwongen en
volledige evacuatie van stedelijke gebieden kunnen behelzen. Een maatregel van die
omvang kan een regering zich slechts veroorloven ná een zorgvuldig onderzoek van
het wetenschappelijk gehalte van de voorspelling. De gevolgen van een waarschuwing
voor een nakende aardbeving kunnen even catastrofaal zijn als de aardbeving zelf.
Wanneer zo'n voorspelling geruime tijd, zegge een paar maanden vooraf gebeurt,
kan men zich licht de totale ontreddering voorstellen van het sociale en economische
leven in het betroffen gebied. Indien de voorspelling niet uitkomt, wat dan met de
legale verantwoordelijkheid voor de intussen geleden schade? Zelfs met de beslissing
een stedelijk gebied te laten ontruimen, zijn lang niet alle problemen van de baan.
De geslaagde evacuatie van de Chinese stad Haicheng is geen valabel model voor
westerse en pluralistische samenlevingen. En aangezien elke voorspelling slechts
een beperkte graad van waarschijnlijkheid bezit, blijft de vraag bestaan welke de
‘redelijkste’ oplossing is: de hele stad laten ontruimen of alleen maar de meest
bedreigde wijken en plaatsen? Al die vragen zijn tot op vandaag open gebleven.
Alleen een doorlopende en herhaalde ervaring met voorspellingen en waarschuwingen
kan ons leren hoe wij daarmee moeten omgaan. Aanvankelijk zullen de voorspellingen
onvermijdelijk minder zeker zijn en in een aanzienlijk aantal gevallen verkeerd. Dat
zou het vertrouwen van het publiek kunnen ondermijnen, maar het zou ook kunnen
bijdragen tot een klimaat van grotere sereniteit ten aanzien van
aardbevingsvoorspellingen.
Alsof er nog niet genoeg problemen met het voorspellen gemoeid waren, is er
bovendien nog het feit dat vele Derde Wereld-landen met een hoog aardbevingsrisico
geplaagd zitten: dat is het geval in Midden- en Zuid-Amerika, in het Midden-Oosten
en in het zuidwesten van Azië. De meeste van deze landen beschikken over een
onvoldoende wetenschappelijke en technologische ontwikkeling om een efficiënt
voorspellingsprogramma op het getouw te zetten. Ook op dit punt blijven ze
afhankelijk van het onderzoek van wetenschapsmensen in de ontwikkelde landen.
En de ervaring in Peru heeft aangetoond hoe moeilijk het dàn is om enige controle
uit te oefenen op dat soort informatie: een Noordamerikaanse geleerde zal veel vrijer
zijn om een aardbeving in Nicaragua dan een in Californië te voor-
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spellen! En in het eerste geval wordt het uiterst moeilijk om de economische gevolgen
van een falende voorspelling nog op iemand af te wentelen. Men kan niet eens de
onwaarschijnlijke (?) mogelijkheid uitsluiten dat een goed geïnformeerde staat pressie
uitoefent op een buur dank zij zijn wetenschap dat daar een aardbeving op til is, of
dat hij, krachtens die wetenschap, een agressie tegen die buur voorbereidt.

Voorspellen en/of voorkomen?
Wij hebben het hier hoofdzakelijk gehad over de problemen van de voorspelling van
aardbevingen. Maar de uiteindelijke bedoeling van die programma's blijft toch: de
schade aan personen en goederen voorkomen of ten minste beperken. Naarmate een
samenleving zich verder ontwikkelt - de kunstmatige infrastructuren alsmaar talrijker
en grootschaliger worden - neemt ook de kwetsbaarheid voor dat soort catastrofen
toe. Om die reden alleen al is het thema van de voorspelbaarheid beslist de moeite
waard. Maar hoe boeiend en belangrijk ook, het is niet de enig mogelijke weg om
toekomstige aardbevingsschade te voorkomen en te vermijden. De internationale
programma's beklemtonen steeds vaker dat het voorspellingsprobleem slechts een
onderdeel is van één globaal programma dat heet: de schade voorkomen. Waar
voorspellen uiteraard met de toekomst te maken heeft en ons nog geen duidelijke
antwoorden vermocht te geven, is het voorkomen van aardbevingsschade een actuele
aangelegenheid en een probleem waarvoor al een aantal bekende oplossingen bestaan.
Met de huidige technologie zijn wij nu reeds in staat tot het ontwerp en de constructie
van infrastructuren die tegen aardschokken bestand zijn. Ofschoon men niet kan
verhinderen dat gebouwen enige schade lijden, kan men echt voorkomen dat zij
volledig tot puin in elkaar storten. Dat alleen al zou het aantal slachtoffers drastisch
doen teruglopen. In om een hoog aardbevingsrisico bekende gebieden zal een
voorkomingsprogramma een inventaris opmaken van de bestaande gebouwen
(publieke en privé), om deficiënte constructies te verstevigen en te gevaarlijk geachte
gebouwen eventueel te doen slopen (dit laatste dient thans toch, nà een grote
aardbeving, veelvuldig te gebeuren). Bij de constructie van nieuwe gebouwen zal
men er scherp op toezien dat de zogeheten ‘seismoresistente normen’ gerespecteerd
worden. Dat die veelal goed overwogen normen niet altijd voldoening schenken, is
te wijten aan het gebrekkige toezicht op de naleving ervan. Moet hier nog onderstreept
worden dat infrastructuren als grote fabrieken, energiebedrijven, kerncentrales..., die
in geval van een
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aardbeving onnoemelijke schade kunnen aanrichten, ontworpen en gebouwd dienen
te worden volgens de strengste veiligheidsnormen?
Vele van de maatregelen die aardbevingsschade kunnen voorkomen, liggen binnen
het bereik van de landen die door die catastrofen bedreigd zijn. Die maatregelen
hangen niet af van het problematische succes van de voorspellingsprogramma's.
Waarmee wij die programma's hoegenaamd niet willen depreciëren, maar wel
constateren dat de eenzijdige nadruk daarop wel vaker een verzuim verhult: het
gebrek aan realistische en efficiënte programma's voor de evaluatie en reductie van
de seismische risico's.
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Mulisch en de oorlog
Joris Gerits
‘Het is net of hij wil zeggen, dat het hele bestaan een vergelijking is van
een ander verhaal, en dat het er om gaat, dat andere verhaal te weten te
komen’.
Harry Mulisch, De aanslag, p. 21.
In de verzameling interviews De mythische formule1 kan men nagaan hoe Mulisch
in de voorbije dertig jaar telkens opnieuw zijn standpunt bepaalt t.o.v. de oorlog
waarin zijn joodse familie langs moeders zijde geliquideerd werd. Zijn vader, die als
bankier in beslag genomen joodse vermogens beheerde en na de oorlog met drie jaar
internering werd bestraft, heeft wel zijn joodse ex-vrouw - de moeder van Harry
Mulisch - van de deportatie en een zekere dood kunnen redden.
Aan Bibeb verklaarde Mulisch in 1971 dat hij in conflict zit met zijn half-jood zijn,
terwijl hij tijdens de oorlog toch profiteerde van privilegies doordat zijn vader fout
was. ‘Het is één van de redenen waarom ik het er regelmatig over heb. Maar ik had
het niet willen missen. 't Is een mooi bezit de oorlog’ (p. 114). In 1974 verklaarde
hij na het beëindigen van zijn boek De toekomst van gisteren (1972) gedacht te
hebben het nooit meer over die oorlog te zullen hebben. ‘Dat is natuurlijk flauwekul,
want het is een deel van je leven en dat is geen kleinigheid’ (p. 149). En in 1978 zei
hij in de Haagse Post aan Jan Brokken: ‘Vaak hoor ik: je moet nog eens een boek
als Het stenen bruidsbed schrijven. Of een boek als Twee vrouwen. Welnu, die boeken
heb ik al geschreven, die hoef ik niet nog eens te schrijven. Ik zoek voortdurend naar
nieuwe manieren, naar nieuwe onderwerpen’ (p. 229).
Niettemin sluit Mulisch in zijn nieuwe roman, De aanslag2, opnieuw expliciet aan
bij de thematiek van Het stenen bruidsbed, met klemtonen op de schuldvraag, de rol
van de herinnering en de zinloosheid van bepaalde oorlogsdaden.

1
2

H. Mulisch, De mythische formule. Dertig gesprekken 1951-1981, samengesteld door Marita
Mathijsen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1981.
H. Mulisch, De aanslag, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982, 256 pp., f 24,50.
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Oorlog en mythe
Mulisch heeft in Het stenen bruidsbed3 het bombardement van de geallieerden op
Dresden (13 februari 1945) verweven met mythisch-historische gebeurtenissen zoals
de verwoesting van Troje en de brand van Rome. Ook in De aanslag zijn de
verwijzingen naar de antieke cultuur en geschiedenis legio. Op de avond in januari
1945 waarop twee verzetsleden een aanslag plegen op de hoofdinspecteur van politie
te Haarlem, de NSB-er Fake Ploeg, heeft Peter, de oudste zoon van het gezin
Steenwijk net een vertaling uit het Grieks gemaakt. Hij heeft daarbij van zijn vader
uitleg gekregen over de dualisvorm symballeton en meteen te horen gekregen wat
een symbolon oorspronkelijk was. Er is wat beschaafd gebekvecht tussen vader en
zoon met adagia als ‘Wie lacht niet, die de mens beziet’ en ‘Sunt pueri pueri pueri
puerilia tractant’ (p. 23).
Nog geen twee uur later bestaat het gezin Steenwijk niet meer: vader, moeder en
zoon Peter zijn neergeschoten, met hen 29 gijzelaars, het huis ‘Buitenrust’ (vader
Steenwijk had het liever ‘Eleutheria’ genoemd) is door Duitse handgranaten en een
vlammenwerper volledig verwoest. Alleen Anton, bijna dertien op dat ogenblik,
ontsnapt aan de barbaarse represailles. Hij komt terecht bij een oom in Amsterdam
die in de Apollolaan woont, wat aan de Duitse Ortskommandant de lyrische uitroep
ontlokt: ‘Phöbus Apollo! Der Gott des Lichtes und der Schönheit!’ (p. 63). De eerste
maal trouwt Anton met de dochter van een verzetsman die uitgerekend in Athene
ambassadeur is. In een dagdroom op het strand te Wijk aan Zee, meer dan twintig
jaar na die avond in januari 1945, ziet Anton zich thuiskomen in ‘Buitenrust’ dat de
vorm heeft aangenomen van een Griekse tempel (p. 175).
De verbinding van de oorlog met de antieke cultuur kan in De aanslag niet
genegeerd worden. Bovendien brengen een aantal citaten een intertextuele relatie tot
stand tussen Het stenen bruidsbed en De aanslag4. Zo zegt het

3
4

De eerste druk is verschenen in 1959. Ik citeer uit de 18de dr., nov. 1968.
Bij de aanslag op de politieinspecteur is ook een jonge vrouw betrokken, in De aanslag Truus
Coster genoemd, die dezelfde is als ‘Het meisje met het rode haar’ uit de gelijknamige roman
van Theun de Vries. In beide gevallen gaat het over de Nederlandse verzetsstrijdster Hannie
Schaft, die in de duinen bij Haarlem gefusilleerd werd. Naar de verfilming van het boek van
De Vries verwijst Mulisch indirect op p. 25: ‘Midden op de verlaten straat (...) lag een fiets
waarvan het omhoogstekende voorwiel nog draaide, - een dramatisch effect, dat later close
in elke verzetsfilm zou verschijnen’. De beeldhouwster Truus Menger, van wie op 3 mei
1982 een beeld van Hannie Schaft onthuld werd te Haarlem, publiceerde in 1982 een
jeugdroman, Toen niet, nu niet, nooit, over dezelfde oorlogsperiode.
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dubieuze personage Schneiderhahn in Het stenen bruidsbed letterlijk: ‘Een huis wordt
pas een huis als het kapot is’ (p. 73). Dat is nu ook een belangrijk gegeven in De
aanslag: het totaal vernietigde huis van het gezin Steenwijk is voor Anton voor de
rest van zijn leven het enige bewijs en houvast dat er een huis is geweest waarin hij
deel heeft uitgemaakt van een volledig gezin tot op die fatale avond. Een tweede
citaat is afkomstig van Hella, het vrouwelijke hoofdpersonage uit Het stenen
bruidsbed: ‘De oorlog is pas afgelopen, wanneer de laatste die hem mee heeft
gemaakt, is gestorven’ (p. 95). Die overtuiging wordt opnieuw in De aanslag
uitgedrukt in de overweging dat de tweede wereldoorlog pas werkelijk achter de rug
zal zijn als de jongensnaam Adolf weer zal verschijnen als een doodgewone naam
(p. 20) en ook in de beschrijving van de reünies na de begrafenis van voormalige
verzetsleden. Voor de nog levenden, zoals verzetsman Cor Takes, zal de oorlog pas
eindigen bij hun dood.
Maar de belangrijkste overeenkomst met Het stenen bruidsbed treft men aan in
de passage waarin de Duitse pensionhouder Ludwig aan de Amerikaan Corinth, die
aan het bombardement heeft deelgenomen, de zinloosheid ervan aangeeft:
‘Maar al was het honderd keer begrijpelijk en onze eigen schuld, dat neemt
niet weg, dat er onvergeeflijke dingen gebeurd zijn. Waarom was het
bijvoorbeeld nodig om mensen die brandend door de straten holden ook
nog te mitrailleren? Misschien om ze uit hun lijden te verlossen? Of neem
de mensen, die in de Elbe stonden. U moet weten dat de hitte in de stad
zo groot was, dat de mensen in de rivier sprongen, mensen die niets meer
hadden, alleen hun leven, en hun wonden. Dat waren toch geen vijanden
meer, vindt u? Die konden daar in de rivier op 13 februari 1945 het engelse
parlement toch niet meer omverwerpen. Maar neen. Pak, pak, pak. Wat
dat voor kerels geweest zijn, is mij een raadsel. Ondermensen, uit de slums
van Londen, beroepsmisdadigers. Begrijpt u mij goed, ik zeg niets over
het bombardement, oorlog is oorlog, Hitler heeft zelf de totale oorlog
uitgeroepen, maar wanneer de geallieerden zijn methoden, die zij zelf...
dat...’ (p. 132).
De vraag naar de methoden, naar de wegen naar het doel houdt ook Anton in De
aanslag voortdurend bezig. Waarin bestaat uiteindelijk het verschil tussen het wildweg
afmaken van mensen - door de geallieerden in Dresden en door de Duitsers in Haarlem
- en het gericht vermoorden van tegenstanders door leden van het verzet, goed wetend
dat er represailles genomen zullen worden?
Bij een toevallige ontmoeting tussen de zoon van de vermoorde NSB-er Fake
Ploeg en Anton tijdens anti-communistische demonstraties in Amsterdam in 1956
(Boedapest!) zal Fake Ploeg jr. de aanslag op zijn vader als zinloos bestempelen en
de communisten die hem uitvoerden ook schuldig achten voor de dood van Antons
ouders en broer omdat zij wisten dat

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

344
er represailles zouden volgen terwijl de oorlog er geen seconde eerder door afgelopen
was.
Truus Coster, toevallig met de jonge Anton voor een paar uur samen in een donkere
politiecel, zal in een centrale passage in het boek tegenover de jongen proberen te
verantwoorden waarom haat en moord in extreme situaties toch noodzakelijk en goed
zijn:
‘De haat is de duisternis, dat is niet goed. Hoewel, de fascisten moeten we
haten en dat is wel goed. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat is omdat wij ze
haten in naam van het licht, terwijl zij alleen maar haten in naam van de
duisternis. Wij haten de haat, en daarom is onze haat beter dan de hunne.
Maar daarom hebben wij het ook moeilijker dan zij. Voor hen is alles heel
eenvoudig, maar voor ons is het ingewikkeld. Wij moeten een beetje in
ze veranderen om ze te bestrijden, een beetje niet onszelf zijn, terwijl zij
daar geen last van hebben; zij kunnen ons zonder problemen kapotmaken.
Wij moeten eerst onszelf een beetje kapotmaken eer we hen kapot kunnen
maken. Zij niet, zij kunnen gewoon zichzelf blijven, daarom zijn ze zo
sterk. Maar omdat er geen licht in ze zit, zullen ze het uiteindelijk toch
verliezen. Het enige is, dat wij moeten oppassen dat we niet te veel in ze
veranderen, dat we onszelf niet te veel kapotmaken, want dan zullen ze
het uiteindelijk toch nog gewonnen hebben...’ (p. 54).
Cor Takes, Truus' verzetspartner, is van zijn kant helemaal niet subtiel in de oplossing
van dat gewetensconflict: ‘Fascist tegenover de fascisten, is mijn devies, want een
andere taal verstaan ze niet. Dat zou ik graag als wapenspreuk hebben, maar dan in
het latijn’ (p. 196). Hij begrijpt echter wel dat het niet zo eenvoudig is en daarom
voegt hij eraan toe dat Truus niks in zijn devies zag. ‘Volgens haar moest ik oppassen,
dat ik niet in ze veranderde, want dan zouden ze mij op die manier overwinnen’ (p.
197). In deze context is het opnieuw lezen van het interview van W.L. Brugsma met
Mulisch in de HP van 1 november 1972, verschenen onder de titel Is Hitler te vroeg
geboren? zeer verhelderend. Brugsma wijst Mulisch op de aanwezigheid - met een
beetje kwade wil te bewijzen - van een fascistische redeneertrant in De toekomst van
gisteren. En Mulisch is onmiddellijk bereid toe te geven dat je fascisten wel eens
fascistisch te lijf moet gaan5. In De aanslag nu wordt via de confrontatie van de
opinies van Anton en Fake Ploeg, twee slachtoffers maar om totaal andere redenen,
en die van twee duidelijk verschillend denkende en voelende verzetsmensen, Truus
Coster en Cor Takes, een genuanceerd en in de roman organisch verwerkt antwoord
gegeven op de vraag naar de zin van het gebruik van geweld als middel om het doel,
een situatie van vrede en geweldloosheid, te bereiken.

5

Cf. De mythische formule, pp. 121-122.
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Niet zonder reden eindigt De aanslag op het moment dat Anton met zijn zoon aan
de hand mee opstapt in de massale vredesdemonstratie te Amsterdam van november
1981.

Herinnering en narcose
Ook weer belangrijk in de nieuwe roman van Mulisch is de tijdsbeleving en de rol
van de herinnering. In de proloog, die de 5 episoden van de tragedie te Haarlem
voorafgaat - ook Het stenen bruidsbed bestaat uit 5 delen - staat het schitterend beeld
van de man die een aak naarvoren duwt door een stok schuin in de bodem te planten
en dan naar de achtersteven te lopen. ‘Dat vond Anton altijd het mooist: een man die
naar achteren liep om iets naar voren te duwen, en tegelijk op dezelfde plaats bleef’
(p. 10). Dat beeld resumeert het hele boek uit het oogpunt van de manier waarop
Anton met het verleden omgaat.
Aan het begin van de vijfde episode keert het beeld van de boot terug, wanneer
van Anton wordt gezegd: ‘Als hij nadacht over de tijd, zoals hij soms deed, zag hij
de gebeurtenissen niet uit de toekomst komen en via het heden naar het verleden
gaan, maar uit het verleden ontwikkelden zij zich in het heden, op weg naar een
ongewisse toekomst’ (p. 208). De interpretatie en verklaring van dit soort tijdservaring
is vooraf gegeven: ‘Als daarom de grieken over de toekomst spreken, zeggen zij:
“Wat hebben wij niet allemaal nog achter ons?” - en in die zin was Anton Steenwijk
een griek. Ook hij stond met zijn rug naar de toekomst en met zijn gezicht naar het
verleden’ (ibid.). En onontkoombaar duikt dan in de herinnering de dikwijls geciteerde
zin uit Het stenen bruidsbed op waarin Corinth, de hoofdpersoon, n.a.v. het
bombardement op Dresden zegt: ‘Het is of het nooit gebeurd is. Drieduizend jaar
geleden. Ik ben een onder Agamemnon gesneuvelde griek, die nog leeft’ (p. 105,
cursief van mij). Maar het is gebeurd, de puinhopen van Dresden en de open plek
aan een kade in Haarlem tussen het eerste en het tweede huis bewijzen het.
De aanslag is een broksgewijze reconstructie van het verleden van Anton dat hij
liever niet gekend had. Het is dan ook een uiterst geslaagde vondst van Mulisch om
hem het beroep van anesthesist toe te bedenken. Want wat doet die medicus anders
dan ervoor zorgen dat via de narcose niet de minste herinnering blijft bestaan aan de
pijn die vóór het ontwaken uit de verdoving werd geleden. In het construeren van
dergelijke ‘toevalligheden’, die de roman een zeer hechte samenhang geven zonder
de indruk van ‘gezochtheid’ te wekken, is Mulisch in zijn laatste boek gewoon
meester-
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lijk. Al dient gezegd te worden dat het filosofisch gesprek van Truus Coster over
licht en duisternis, liefde en haat met een dertienjarige jongen die in een paar uur
tijds zowat de ergste vormen van terreur heeft meegemaakt wel gechargeerd overkomt,
zoals ook de chantage van de bevriende tandarts in de laatste episode - meegaan met
de Vredesdemonstratie of ik behandel je zere kies niet - weinig overtuigend is.

Structuur
De structuur van De aanslag kan men vergelijken met een ritssluiting: zoals bij het
dichttrekken de metalen klemmetjes in elkaar haken, zo krijgt het verleden voor
Anton maar een sluitende betekenis doordat in de tijd verschillende, maar op elkaar
betrokken gebeurtenissen, handelingen, uitspraken in elkaar gaan haken. Men kan
ook van een echo spreken: zeer veel elementen komen minstens tweemaal voor en
die herhaling is niet redundant maar reveleert een diepere samenhang. Ik vermeld
uit de vele een handvol voorbeelden: de beweging van het water als een boot
voorbijvaart (proloog) is dezelfde beweging die de elkaar kruisende stromen van
demonstranten maken tijdens de Vredesmars aan het eind van het boek; de kruidnagel
die Antons moeder tegen de pijn in het gat in haar kies placht te stoppen (p. 16) is
ook het middel dat Antons tweede vrouw, Liesbeth, hem tegen de tandpijn aanreikt
(p. 224); het zien van een tafelaansteker in de vorm van een dobbelsteen (p. 212)
brengt Anton bijna aan de rand van een zenuwinstorting, het zal de aandachtige lezer
immers niet ontgaan zijn dat de dobbelsteen, gebruikt bij hun laatste spelletje
Menserger-je-niet het enige tastbare ding is dat hij van thuis bewaard heeft (cf. p. 23
en 73); Anton moet weglopen uit de voorstelling van Tsjechovs Kersentuin bij een
scène waarin een man met gebogen hoofd aan een tafel zat en een vrouw buiten op
het terras iets naar iemand riep (p. 110), en dat is exact dezelfde houding waarin zijn
ouders zich bevinden wanneer in de verte het geluid van de naderende Duitsers
gehoord kan worden die avond in januari 1945 (p. 32). Men kan zo blijven doorgaan.
Alleen, en dat wil ik nogmaals met klem betogen, is het procédé zo vanzelfsprekend
gebruikt dat men al lezend niet merkt hoe men erdoor wordt ingesnoerd.

W.F. Hermans en Maarten 't Hart
Behalve met Het stenen bruidsbed acht ik Mulisch' laatste boek ook inter-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

347
textueel aanwijsbaar verbonden met de novelle uit 1952 van W.F. Hermans, Het
behouden huis en met die uit 1977 van Maarten 't Hart, Laatste zomernacht. Bij die
bewering stel ik mij uiteraard uitsluitend op het standpunt van de lezer: tijdens het
lezen wordt De aanslag ingeschakeld in de keten van andere al gelezen teksten die
de betekenis en het begrip van het boek dat voor je ligt zonder enige twijfel mee
bepalen.
Bij de vergelijking met Hermans gaat het niet zozeer om het contrast met de titel:
Hermans' behouden huis wordt temidden van het oorlogsgeweld onbeschadigd
aangetroffen, terwijl het huis van het gezin Steenwijk bij Mulisch van in het begin
in de vlammen opgaat, maar wel om een belangrijk nevenmotief dat in beide boeken
voorkomt. Meer dan 35 jaar na de oorlog komt Anton pas te weten dat de buren,
Korteweg en dochter Karin, het lijk van Ploeg voor de deur van de Steenwijks hebben
gelegd omdat Korteweg vreesde dat zijn collectie hagedissen, die hij in de oorlogsjaren
met heel veel moeite in zijn terraria in leven had kunnen houden, vernietigd zou
worden als gevolg van de te verwachten represailles. Volgens Kortewegs dochter
bezaten die hagedissen voor haar vader iets van een geheim, wat dan weer met de
vroege dood van haar moeder in verband stond. Anderzijds had Korteweg het lijk
van Ploeg ook niet voor de deur van de andere buren willen deponeren omdat daar
een joods gezin met een kind ondergedoken zat, wat behalve Korteweg niemand
anders wist. In Het behouden huis gebeurt iets dat daar erg op lijkt. Daar probeert
een oude man een unieke collectie vissen in een kamer vol aquaria te redden. Door
de dubbelzinnige rol van de cynische ik-figuur, een gedeserteerd partisaan, wordt de
oude man door de Duitsers bij hun aftocht vermoord en worden de aquaria vernietigd.
De ik-figuur, die opnieuw zijn uniform heeft aangetrokken, trekt opnieuw met de
partisanen op na een handgranaat in het ‘behouden’ huis te hebben geslingerd.
Parallellismen én tegenstellingen tussen beide verhalen zijn m.i. toch wel frappant.
In Laatste zomernacht van Maarten 't Hart is een groep eerstejaars biologiestudenten
op excursie in een laagveenmoeras. Iedereen vraagt zich af waarom de verhouding
tussen Ingeborg en George afgesprongen is, hoewel beiden voor elkaar voorbestemd
leken. De reden die de medestudenten niet kennen is dat Ingeborg, tijdens de pauze
van een toneelstuk over joodse kinderen die uit een weeshuis weggevoerd worden,
aan George gezegd heeft dat zij eigenlijk het kind is van een Duitse SS-officier en
dat volgens haar de Duitsers toch wel gelijk hadden m.b.t. de joden en het alleen
maar een beetje te ruw hadden aangepakt! George is eveneens vaderloos, maar dat
komt omdat zijn vader door de Duitsers geëxecuteerd is. Hij kan niet begrijpen
waarom Ingeborg haar vader, die duidelijk
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‘fout’ geweest was, blijft goedpraten, ook niet uit trouw aan de nagedachtenis van
de vader. Daarom heeft hij het uitgemaakt. In De aanslag komt dezelfde problematiek
naarvoren in de discussie tussen Fake Ploeg jr. en Anton Steenwijk. Anton vraagt
zich af waarom het onmogelijk is van je vader te houden en terzelfdertijd te accepteren
dat hij faliekant fout was. Hij begrijpt niet waarom iemand zich voortdurend in
leugens moet blijven nestelen totdat hij het verrassend simpel antwoord vindt: ‘Dat
kwam door de liefde, - liefde tegen de klippen op’ (p. 127). George kan eveneens in
de liefde voor de vader (in Laatste zomernacht) best inkomen, maar hij ziet ook de
consequentie: van Ingeborg houden betekent noodzakelijk houden van haar trouw
aan haar vader, want die maakt haar essentieel tot wie ze is, en dat weigert hij.
De kern van zijn boek laat Mulisch rauw formuleren door de verzetsman Cor Takes:
‘De enige waarheid waar we iets aan hebben, dat is, dat iedereen is afgemaakt door
wie hij is afgemaakt, en niet door iemand anders’ (p. 155). Het is een harde uitspraak,
ze lost de schuldvraag niet op en maakt het verleden ook niet ongedaan. Maar de
manier waarop Mulisch die waarheid aanbrengt en confronteert met de visie van
Anton op ontwikkelingen in de maatschappij vanaf de jaren vijftig tot nu en tegen
de achtergrond van de nooit weg te denken tweede wereldoorlog, maakt van De
aanslag een menselijk en literair zeer belangrijk en waardevol boek.
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Gaston Burssens
Averechtse moralist
Luc Pay
What are valuable works of literature? Quite simply works that describe
experiences in a new way or have something new to say about experiences
or, preferably, both.
André Lefevere
Met de dag wordt het moeilijker om over literatuur te schrijven. Eén van de oorzaken
hiervan ligt in het sinds geruime tijd fel aangewakkerd debat omtrent de status van
de literatuurwetenschap. De vraag ‘Maar wat is literatuur?’ werd vervangen door de
vraag ‘Maar wat is literatuurstudie?’, zodat alle vormen van spreken over de letteren,
inclusief de niet strikt wetenschappelijke (de kritiek, de interpretatie; maar wat is de
precieze inhoud van deze begrippen?), problematisch zijn geworden. Randall Jarrell
hoonde destijds het feit dat bladen, tijdschriften e.d. vol stonden met kritiek over de
poëzie in plaats van met poëzie zelf1. Vandaag lijkt het erop dat de kritiek van de
kritiek van de literatuur, de reflectie over de reflectie, op de voorgrond is getreden2.
Deze fundamentele bezinning is ongetwijfeld noodzakelijk en nuttig, maar het zal
zaak zijn om ook in dit nieuwe labyrint van (be)spiegelingen en weer(be)spiegelingen
de uitgang - naar b.v. de roman of het gedicht toe - nog terug te vinden. Het is niet
mijn bedoeling hier aan deze discussie deel te nemen. Wel wordt in het volgende
geargumenteerd dat Gaston Burssens in zijn scheppend prozawerk en toneel3 een
moralist a contrario is, dat dit werk menselijk ‘waar-

1
2

3

Randall Jarrell, Poetry and the Age, Faber and Faber, London, 1973, pp. 71 en vlg.
Ik verwijs naar de artikelenreeks van Van Rees en Verdaasdonk in De Revisor 1974/75, naar
een essaybundel als Controversen in de taal- en literatuurwetenschap, Servire, Wassenaar,
1974 en naar het themanummer Wetenschapsteorie, Semiotiek en Literatuurwetenschap van
het tijdschrift Restant (jaargang IX, nr. 4, winter 1981-1982) - waarin telkens uitgebreide
bibliografieën.
Gaston Burssens, Verzameld Proza, Elsevier/Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1981. De
cijfers tussen haakjes verwijzen naar de bladzijden in deze uitgave.
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den-vol’ is en waardevol, in de zin van het motto hierboven. Ik vrees dat zo'n opzet
geen aanspraak kan maken op wetenschappelijkheid, waarmee ik de lezer slechts
wil waarschuwen voor beweringen die wellicht niet ‘controleerbaar’ zijn, maar die,
naar ik hoop, evenmin als zin-loos ervaren zullen worden.
Het lijkt me inderdaad dat Burssens in de eerste plaats gelezen dient te worden als
moralist, maar dan wel een van een heel bijzondere soort. Hij behoort niet tot de
grote systeembouwers die hun eigen vast verankerde overtuigingen verheffen tot een
sluitend en voor eeuwig gesloten stelsel, om het daarna als een monolitische codex
aan anderen op te leggen. Integendeel, uit zijn werk spreekt op diverse plaatsen het
inzicht in de relativiteit van waarden, in de schijnheiligheid van systemen, in het
misbruik dat gemaakt wordt van slogans en idealen, in de verzwegen lelijkheid van
het leven en de gecamoufleerde slechtheid van de mens. Hij valt normen en
overtuigingen aan, ontmaskert hun absurditeit of onmenselijkheid, en wordt zodoende
een moralist a contrario: vanuit een negatieve stellingname toont hij de
verwisselbaarheid van normen en begrippen aan, en bepleit hij de ethische normering
vanuit de kleinste, concreet-menselijke ervaring in plaats van vanuit abstracte, vaak
levensvreemde systemen. Daardoor staat Burssens op één lijn met de auteur van de
Reinaert, met Cervantes, Swift en, dichter bij huis, b.v. de Van Ostaijen van de
grotesken, Elsschot, Minne, Boon en alle anderen die de holle retoriek van would-be
moralisten of de façades van het ‘schone leven’ ondermijnen. T.a.v. Elsschot mist
Burssens de uiterst cynische maar aangrijpende wreedaardigheid; met Minne deelt
hij de gulle, ongecomplexeerde lachbui, maar niet diens landelijk-volkse eenvoud;
Boons innige melancholie weerklinkt ook bij hem, maar niet diens sociale engagement
en het soms rauwe miserabilisme; hij heeft beslist niet de koele arrogantie van Van
Ostaijen, maar wel diens voorliefde voor de verrassingen van het sublieme
woordenspel en de ideeënkronkels. Burssens spot, hekelt, stelt vraagtekens in de
plaats van uitroeptekens, altijd met die typische ondertoon van milde ironie en ook
van grote kwetsbaarheid of melancholie, die hem overigens zelf voor de gevaren van
Prinzipienreiterei of zelfoverschatting behoeden. Dit ondermijnen van alle zekerheden,
deze Umwertung aller Werte, is niet alleen een unieke en authentieke wijze van
spreken over authentieke ervaringen, maar het lijkt me bovendien uitermate relevant
in onze tijd.
Laten we Burssens' weinig optimistische kijk op de mens eens onderzoeken aan de
hand van de bundel grotesken Fabula Rasa (1945), het toneelstuk Boy (1952) en de
Memoires (voltooid 1962).
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Fabula Rasa
In de groteske Het ideële gevecht (32) loopt een man met het hoofd in de handen;
pijnlijk getroffen door de brutaliteit van vechtende en parende honden, denkt hij dat
er nog ‘zuivere’ dingen bestaan, zoals zuivere poëzie of zuivere liefde, en dit ‘om
het genot van een sierlijk gebaar’. Waarna Burssens lakoniek besluit: ‘Au suivant
de ces Messieurs!’ - wat zoveel betekent als: laat de volgende onnozelaar binnen,
we genezen hem wel van zijn idealen. In de tweede voorrede van Fabula Rasa lezen
we: ‘En woedt er niet (...) een oorlog die alle waarden op hun kop kan zetten? Eilaas
neen, alle waarden worden niet op hun kop gezet, het is veeleer een kop die op de
waarden wordt gezet’ (66): de verschillende partijen identificeren zich plotseling
met bepaalde waarden, waarbij elk kamp afzonderlijk natuurlijk het heilige gelijk
en het heilige recht aan zijn kant heeft. Morele maatstaven worden ook flink op de
korrel genomen in de grotesken Wie het goed meent en Doe wel maar zie eens om.
In de eerste tekst hekelt Burssens het resultaat en de intentie, de goede bedoelingen,
als richtsnoeren voor het zedelijk handelen: ‘Of denkt men misschien dat die beulen
het niet goed meenden!’ (75). De lezer kan hier naar believen voorbeelden uit de
recente geschiedenis invullen. De tweede tekst is gebaseerd op Swifts A modest
proposal, een cynische aanval tegen de onverschilligheid van grote staten voor de
ellende van de kleintjes. Na Swifts ‘bescheiden voorstel’ - laten we Ierse kinderen
gebruiken voor de voedselconsumptie als oplossing van de hongersnood - te hebben
geschetst, constateert Burssens met spijt dat zelfs de ‘hoogstaande’ wapenfeiten van
de laatste honderd jaar er niet in geslaagd zijn de mens uit de miserie, uit ‘de
leeuwenkuil’ te helpen en hij vervolgt: ‘Wij zijn er veeleer dieper ingezakt en het
ziet er niet naar uit (dat wij), indien wij het voorstel van den zeer ontwikkelden
Amerikaan, ook voor onze gebieden, blijven negeren, er ooit zullen uit geraken. (...)
God beware ons, en dat Hij de Amerikanen, de zeer ontwikkelde dan, blijve verlichten.
Eénmaal dan toch zal de dag komen waarop wij het geluk van onze eigen kinderen
- met kapersaus - aan de goede gang van onze spijsvertering zullen kunnen toetsen.
Et in saecula...’ (94). Behalve een diep gewortelde scepsis t.a.v. de menselijke
goedheid weerklinkt hier ook, zoals trouwens elders in zijn werk, kritiek op de
Amerikanen, die hij beschouwt als een nogal barbaars en vooral racistisch volkje
(zie b.v. Memoires, pp. 187 en 190).
Een van de belangrijkste stukken uit Fabula Rasa is ongetwijfeld het Gebed van
een heiden, waarin Burssens zijn nood klaagt bij Petronius, grootmeester van het
genot en de ‘grootste humorist van de oude tijden’. Dat
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deze Petronius door sommige critici een scheeloog wordt genoemd, doet volgens
Burssens niet ter zake: men bedenke immers dat ook ‘de liefde soms blind is’, ‘het
recht soms krom’, en ‘de waarheid soms een koe’. Een (fysiek) gebrek weegt niet
op tegen de veel zwaardere, maar verzwegen ondeugden van mens en maatschappij
- een procédé dat in de Memoires ook wordt toegepast op het hoertje Betty. Ironisch
in dit verband is, dat Burssens zelf doof was. Hij relativeert, in het Nawoord, dan
ook zichzelf: Fabula Rasa is slechts ‘een spel’ (107), dat eerlijk en volgens de regels
van de kunst dient gespeeld. Dus waarom ook geen zogenaamd grove woorden
gebruiken die immers soms zo expressief kunnen zijn, maar die door het goede
fatsoen zo geschuwd worden? En verder stelt hij zeer duidelijk: ‘... dat ik meer houd
van een kind met zijn tinnen soldaatjes dan van een generaal met zijn pantserwagen;
dat een dikkopje mij liever is dan een dolfijn, en dat ik Het Schrijverke van Gezelle
graag wil ruilen voor al de Zeesymphonieën van Verschaeve. Want tenslotte is de
ziel die God ons heeft gegeven niet het mysterieuse onding waaraan de metaphysica
ons voorhoudt te geloven. Hiermede wil ik niet beweerd hebben dat onze microcosmos
niet ook zijn geheimzinnigheid heeft, maar die geheimzinnigheid is een deel van
onszelf, ze raakt ons gevoel, terwijl het mysterie van de cosmos alleen onze pretentie
raakt’ (109). Een warm pleidooi voor nederigheid en bescheidenheid, en een resolute
afwijzing van voze megalomanie. Dit alles nog eens samengevat in de Voorrede:
‘Een soort metaphysiek van grote daden, waarin zich voor mij, toeschouwer, elke
soort van moraliteit resumeert’.

Boy
In 1952 publiceert Burssens zijn toneelstuk Boy. Hierin krijgen zijn desillusies omtrent
de mens een nog veel explicietere en scherpere gestalte. ‘Onmenselijkheid is de
meest werkelijke vorm van menselijkheid’ (577). Men zou de intrige van dit stuk
gewoon kunnen opvatten als een enigszins gecompliceerd spel van
driehoeksverhoudingen, maar het gaat veel dieper. Ondanks wroeging, en ten koste
van een geliefd wezen (Else) besluiten de ‘goeden’ (Rogers en Annie) te breken met
de ‘slechte’ personages (Robert en Jacqueline), niet omdat die wel eens een slippertje
maken maar omdat ze moreel door en door slecht zijn. De ‘goeden’ leven
teruggetrokken, zogezegd vervreemd van de alledaagse werkelijkheid (Rogers is een
auteur!) en zij hebben op dat leven een veel betere en juistere kijk dan de ‘slechte’,
mondaine personages, die hun sociaal en financieel succes uit-
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sluitend aan egoïsme, intriges en een totaal gebrek aan scrupules te danken hebben.
Rogers constateert dan ook: ‘De mens in se is niet dom, integendeel, hij is sluw’
(578). Overigens is het stuk in hoge mate autobiografisch: nagenoeg alle personages
zijn replica's van werkelijk bestaande personen, zodat we ook Rogers' uitspraken als
ideeën van Burssens mogen beschouwen. De schrijver Rogers leeft op zijn
zolderkamer in eenzaamheid. Hij is geen mensenhater, wél een mensenverachter, ‘al
blijft het nog altijd waar dat zij die het meest verafschuwen het grootste hart hebben’
(565). Dit isolement is er mede de oorzaak van dat Rogers/Burssens door het grote
publiek nooit erg goed begrepen werd. De enige die hem werkelijk kent is zijn hond
Boy. Rogers zelf verantwoordt in volgende passage deze eenzaamheid, die geenszins
een engagement uitsluit dat zich voltrekt in de stilte van de binnenruimte, in de
reflectie op mens en maatschappij in en door de literatuur: ‘Want als ik zeg dat ik
nooit getracht heb er toe te komen mij te doen kennen, maar wel mijzelf te kennen,
dan hebt u, het spreekt vanzelf, het recht u af te vragen waarom ik hier sta te leuteren.
Maar als ik u dan weer zeg dat het, om mijzelf te kennen, overbodig en zelfs
onmogelijk is mij in een spiegel te spiegelen, maar integendeel, om mijn doel te
bereiken, mij moet spiegelen in de ogen van anderen, dan spreekt het ook vanzelf
dat ik alle contact met u niet kan verbreken. Men kan wel steunen op de mens, maar
men kan ook geen grondvesten leggen buiten de mens. Weliswaar, de mensheid
kennen is eerst en vooral haar verachten’ (607). In een meedogenloze zelfanalyse
stelt hij zich de vraag of hij deze beroerde wereld dan niet in moet trekken om zich
bij het engagement van de anderen aan te sluiten: ‘Maar daarop antwoord ik dat onze
tijd niet beroerd is, doch alleen maar gek, of alleen maar beroerd door zijn gekheid,
en dat ik bijgevolg liever op mijn zolder zit dan in een gekkenhuis’ (609). Soms
poogt Annie hem ertoe te bewegen meer onder de mensen te komen, om zo de
misverstanden rond zijn persoon en zijn werk op te helderen, maar Rogers wijst dat
af: ‘Juist, het zou anders kunnen zijn als ik niet zo'n ingeboren afkeer had voor het
over en weer elkaar verslindende tweepotige ongedierte. (...) Hamlet noemt ze gewoon
rotzakken! - Maar afkeer is eigenlijk het woord niet. Onverschilligheid is het. De
mens interesseert mij niet als mens maar als biologisch verschijnsel, waarvan het
mij wél interesseert de samenstelling te ontleden. Met de hulp van deze ontleding
creëer ik dan mijn romanpersonages, die mij oneindig meer interesseren dan hun
collega's van vlees en bloed’ (573-574). Gedegoûteerd door de mens, investeert
Rogers zijn liefde in de veel trouwere dieren, in casu zijn boxer Boy. Voor hem is
het duidelijk ‘dat men meer dingen leert en ervaart in een kennel dan in de dikke
boeken die de menselijke maat-
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schappij beschrijven, uitdiepen, ontleden, dié menselijke maatschappij waar alles
meer sophisterij is dan werkelijke oprechtheid of eerlijke werkelijkheid’ (565). De
antagonist bij uitstek is dan ook Robert, een verwaande sportieve snob die zijn fortuin
voortdurend aandikt door o.a. honden af te jakkeren, en zelfs te drogeren, voor de
hondenrennen. Hij houdt er overigens een halfbloed, de ‘neger’ Boy (die tevens zijn
halfbroer is!) als kamerknecht op na, die hij met evidente brutaliteit behandelt (vgl.
Burssens' afkeer van racisme in Fabula Rasa en de Memoires). Robert is voor
Rogers/Burssens hét prototype van de immoralist die bij het verwerven van geld,
macht, vrouwen en carrière alle medegevoel opzij schuift.
Wat is dan volgens Rogers/Burssens moreel ‘goed’ leven? Een van zijn diepste
overtuigingen luidt: ‘Daarom moet een auteur nooit een eventueel succes voor ogen
hebben. De strijd alleen is zijn doel, ook al zou hij in die strijd het onderspit delven’
(576). Concreet bestaat die strijd in ‘het aanvallen van de moraal, van de opinies der
massa die tot op de draad versleten zijn. (...) Die zijn altijd versleten. Een nieuwe
moraal, een nieuwe opinie, zij leven ook maar als de roos... l'espace d'un matin. De
auteurs die na ons komen kunnen dan weer hun aanvallen richten op ónze moraal,
op ónze opinies. Enzovoort. Ja, het leven is nu eenmaal beginnen, eindigen,
herbeginnen, of als je liever hebt: scheppen, en vernietigen om opnieuw te scheppen’
(576).
Rogers is echter op zijn grootst, in de wijze waarop hij het dramatisch conflict
uiteindelijk oplost. Zijn vrouw Jacqueline, die hem eerst in de kou heeft laten staan,
komt in het laatste bedrijf met hangende pootjes opnieuw bij Rogers aankloppen om
het met hem toch nog op een akkoordje te kunnen gooien. Rogers staat voor een
dilemma: als hij Jacqueline terugneemt, vindt hij zijn geliefde pleegdochter Else
terug, maar verliest hij zijn vrijheid; wijst hij haar af, dan offert hij Else op aan zijn
vrijheid. Hij kiest voor het laatste. Niet uit wraak of omdat hij een oordeel wil vellen:
‘Ik ben niet iemand die vergeeft en vergeet, om de eenvoudige reden dat ik niets te
vergeven of te vergeten heb. Aan niemand, en ook niet aan jou! Het stond je vrij te
doen wat je gedaan hebt. Mij laat zoiets koud’ (622). Zijn uiteindelijke keuze
motiveert hij als volgt: ‘Daar ligt het hem juist, het gaat niet om het feit op zichzelf...
ik leg mijn manneneer niet tussen de dijen van een vrouw... het gaat hem om niet
minder dan mijn bestaan, mijn bestaan als man die nog alleen maar gelooft in de
waarde van de primitieve geest en van het primitieve hart. Wat mijn bestaan nu aan
duur begint te verliezen, moet ik vervangen aan volheid en diepte. En om aan die
volheid en die diepte reliëf te geven door mijn werk, kan ik niet meer leven met jou,
zelfs niet meer naast jou! Begrijp dat toch’ (622-623). De
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ethische imperatief waaraan Rogers gehoorzaamt, is zichzelf te zijn en te blijven, in
volle eerlijkheid en authenticiteit.

Memoires
Ook in de Memoires keren deze gedachten over dé mens en zedelijk handelen terug.
In tegenstelling tot Boy met het wrange ongeloof in de mens is in deze Memoires
(die tien jaar later zijn voltooid) opnieuw plaats voor taalspelletjes en grapjes, maar
de ondertoon is die van een uitgedoofd, zonder meer ontgoocheld man: ‘“Tu es un
anarchiste”, zegt Yvette. Helaas nee! Ik ben het geweest’ (170). Burssens heeft zijn
leven lang gevochten tegen de valsheid, zonder resultaat, zodat hij concludeert dat
‘alles umsonst ist’ (171) en gewoon ‘adieu’, ‘merde’ zegt aan alles, aan het leven,
aan de literatuur, aan het vechten. Van het nagels met koppen willen slaan heeft hij
slechts een ‘gekwetste duim’ (168) overgehouden. De mens, met zijn absurde
redeneringen en zijn onoverwinnelijke slechtheid, is en blijft een duivel: ‘De Mens
is zelf de Duivel. En vermits de Duivel niet bestaat, bestaat ook de Mens niet. Alleen
de Onmens bestaat. Dies: leve het sofisme! Plato, Socrates, Kant, Leibniz, Hegel,
Hume, Heidegger en Bergson inbegrepen. Zij zijn het die, door de lengte van het
schip met de paardekracht van de diesel-motoren te vermenigvuldigen en de uitkomst
te delen door de hoogte van de schoorsteen, de leeftijd van de kapitein weten te
bepalen’ (170). Een onbekende bewonderaarster belt hem echter op een avond op,
wakkert zijn twijfels en zijn strijdlust, zijn geloof dus, weer aan, en hij duikt, in plaats
van de gezegende vergetelheid van de lakens, een nachtbar in. En daar ontmoet hij
Betty, een hoertje dat zijn muze zal worden en dat hem uit de impasse van de
volslagen onverschilligheid zal redden. Hier wordt hetzelfde procédé toegepast als
in Fabula Rasa: tegenover de ogenschijnlijke zindelijkheid van de maatschappij stelt
Burssens een marginale of verketterde figuur die dan, ondanks het (moreel) gebrek
en het odium waarmee zij moet leven, over een groot hart en veel gezond verstand
blijkt te beschikken. Men hoeft, aldus Burssens, geen aanstoot te nemen aan het
woord ‘hoer’, want ‘geen enkel woord uit de spreektaal dient verbloemd te worden’
en bovendien moet ‘een vrouw die plezier verkoopt niet lager (...) aangeslagen worden
dan b.v. een apotheker die anti-conceptionele middelen aan de man - en ook aan de
vrouw - brengt’ (172). Betty begrijpt trouwens zelf niet waarom een jonge pater
jezuïet haar ooit op het ‘rechte pad’ heeft willen terugbrengen: ‘Wat geeft het dat
een pad recht of krom is? Zij was niet gehaast. Langs het kromme pad
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zou ze er ook wel komen. Biedt een krom pad niet méér verrassingen dan een recht?’
(174).
Ook in literair-technisch verband is het opduiken van de figuur van Betty relevant.
Waar Burssens zich in vorige werken nog kon identificeren met de ik-figuur of het
hoofdpersonage, die zélf ondubbelzinnige uitspraken doen en energieke beslissingen
kunnen treffen, heeft hij in de Memoires een tweede personage nodig dat hem (als
ik-figuur) via een soort socratische dialoogtechniek moet overtuigen van zijn
fundamenteel geloof in de mens. Deze structurele ingreep moge dus eveneens
aanduiden hoe zwaar de moedeloosheid Burssens op het einde van zijn leven woog.
Le poète et la putain - ‘Est salaud qui n'est pas poète ou putain’ (182)! - hebben elkaar
gevonden om bij elkaar uit te huilen en elkaar op te peppen.

Laten we concluderen
Gaston Burssens is met hooggespannen idealen (zie ook zijn activistisch avontuur)
en een groot hart de wereld ingestapt, maar bij deze confrontatie heeft hij slechts
lelijke deuken opgelopen (ook letterlijk: was zijn doofheid niet het gevolg van een
knuppelslag tijdens een activistische manifestatie?). Hij heeft de absurditeit
aangetoond van consequent doorgedachte ideeën en leerstelsels, de verwisselbaarheid
van begrippen en waarden, de relativiteit en de doorzichtigheid van hoogdravende
slogans; hij constateert voortdurend de slechtheid van de mens en leidt daaruit het
failliet af van ideologieën en morele systemen. De taal der fatsoenridders,
mooischrijvende literatoren en systeembouwende filosofen kan dus niet anders dan
hypocriet zijn, omdat een diepe kloof haar scheidt van de werkelijkheidservaring.
Vandaar b.v. ook zijn wantrouwen t.o.v. de literatuur als verfraaiing van de realiteit:
‘Maar wat is belangrijker: zo'n kleine gebeurtenis die de laatste ervaring van je leven
kan worden, of een groot essay? Ik houd het (...) met de kleinste ervaring tegen de
grootste literatuur’ (179). In de plaats van die schijntalen stelt Burssens dan zijn
eigen schriftuur, vol capriolen, associaties, identiteitsverwisselingen en absurde
redeneringen, die echter gewoon de verwarring en de zinloosheid binnen de
werkelijkheid weerspiegelen, zodat, paradoxaal genoeg, zijn moeilijk toegankelijke
grotesken, structureel en stilistisch gezien, in hoge mate mimetisch zijn. Moreel
gezien drijft dit alles hem in de richting van het ethisch scepticisme, van een soort
sartriaanse situatie-ethiek, die de van buiten de mens afgeleide (exterieure),
onveranderlijke en algemeengeldige morele normen van de hand wijst. Zoals Sartre
stelt Burssens, b.v. in Boy, dat het
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zedelijk handelen ligt in het onvoorwaardelijk aanvaarden van een geradicaliseerde
vrijheid. Slechts door dit handelen-vanuit-vrijheid produceert de mens waarden en
geeft hij een zin, hoe momentaan ook, aan zijn leven. Evenals Sartre poneert Burssens
de angst (bij hem veeleer permanente scepsis) als het bewustzijn van deze uitdagende
en beangstigende vrijheid, en beschouwt hij de ‘esprit de sérieux’, de ernstige mens,
als te kwader trouw, omdat die precies de vrijheid als enige bron van waarden loochent
en de onveranderlijkheid der normen aanvaardt. Soms ziet het er zelfs naar uit dat
Burssens, alweer als een echo van Sartre, de mens ervaart als een ‘passion inutile’.
Hoewel. In Fabula Rasa weerklinkt in ieder geval nog genoeg ironie om aan de totale
zwartgalligheid te ontsnappen. Het is de dadaïstisch-anarchistische, speelse
constatering van de absurditeit van de wereld, of: ‘un terrorisme gai’4. In dit werk
valt Burssens die zich als toeschouwer opstelt, (nog) niet de slechtheid van dé Mens
aan, wel de dwaasheid van de mensen. In die zin is het een moderne en even ironische
lof der zotheid, die de bedoeling heeft, ‘niet zozeer het geweten te sussen van Socrates
en zijn leerlingen, de sophisten’ dan wel ‘de mieren die in vele hersenen van vele
Epicuristen krioelen op een dwaalspoor te brengen’ (22). Niet zozeer de dogmatische
moralisten, de verrekte gelijkhebbers zijn hier het mikpunt, wel de gelatenen die zich
zelfvoldaan en ongestoord laten leven, en voor wie Burssens veeleer medelijden dan
afkeer koestert. Met het ernstige Boy verschuift de grondtoon van ironisch naar
grimmig en verbeten: hier spreekt de afkeer van en de wanhoop aan de mens het
duidelijkst, en verschijnt voor het eerst het spook van de onverschilligheid. Klinkt
in dit toneelstuk het ‘homo homini lupus’ het bitterst, toch blijft ook hier het adagium
van Protagoras - ‘de mens is de maat van alle dingen’ - geldig: er kunnen geen
fundamenten gelegd worden buiten de mens! In de Memoires is er opnieuw plaats
voor (weliswaar soms geforceerde) grapjes, maar de grondgedachten zijn er
onloochenbaar de moedeloosheid en vergeefsheid... ware daar niet één van de laatste
zinnen van deze tekst: ‘Als ik ooit nog kroegbaas word zal ik op mijn uithangbord
de kenspreuk voeren “Hier vloekt men, godverdomme!”’ (214-215). Het is bovendien
een van de allerlaatste zinnen scheppend proza die Burssens ooit geschreven heeft,
een drietal jaren voor zijn dood. Wie dan, ondanks alles, toch nog kan vloeken om
de mens, kan hem bezwaarlijk beschouwen als een ‘passion inutile’.

4

Paul Neuhuys, de Franstalige Antwerpse dichter, omschreef in die bewoordingen het dadaïsme
tijdens een interview in de lyrische filmdocumentaire Ieder mens die sterft is een museum
dat brandt van Patrick Conrad, BRT-TV, voorjaar 1982.
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Querelle van Rainer-Werner Fassbinder
Eric de Kuyper
Zoals alle recensenten, en ook alle toeschouwers neem ik aan, heb ik met de laatste
film van Rainer-Werner Fassbinder, Querelle, mijn problemen. Die hebben voor mij
grotendeels betrekking op de omzetting: de omzetting van de verbale wereld van
Jean Genet in de (audio)visuele wereld van Fassbinders film.
Op zichzelf zou dit geen moeilijkheden hoeven op te leveren. De taal van Genet
is bijzonder beeldend, beelden-rijk en beeld-oproepend. De filmische visualiteit
daarentegen verdraagt, eist vaak ter contrast of ter precisering of aanvulling het
gesproken woord. Beide media hebben dus een soort omgekeerde verhouding, maar
ze hebben ook een raakvlak. Waar dat raakvlak precies ligt, is moeilijk te achterhalen:
een onderwerp voor vergelijkende studie van film en literatuur. Je zou bijvoorbeeld
kunnen zeggen dat in de literatuur - meer bepaald in de literatuur die Genet bedrijft
- de beelden ontstaan waar de woorden in gebreke blijven; en omgekeerd, waar
Fassbinder het niet meer kan uitdrukken met beelden, grijpt hij terug (ik heb de
indruk: te vroeg) naar de taal van Genet. De verhouding is niet geheel symmetrisch
en daar is een film als Querelle het slachtoffer van geworden.
Genets systeem functioneert dank zij de overdaad, de tautologie, die de lezer in
zijn ban krijgt. Ook Fassbinder schuwt overdaad niet. Hoe prachtig en kleurrijk zijn
visualisering is, is reeds voldoende beschreven. Ditmaal heeft hij nadrukkelijk gekozen
voor de stilering, de sets zijn zo opgebouwd en belicht, dat ze doorlopend heel mooie
artificiële plaatjes opleveren. Dit is een opera-decor, en Fassbinder plaatst zich
hiermee weer eens in een Duitse traditie waarvan de meest recente vertegenwoordigers
Werner Schroeter, Hans-Jürgen Syberberg en Daniel Schmid zijn, maar die in feite
teruggaat tot de stomme film-periode met films als Caligari, de Niebelungen en
Metropolis van Fritz Lang. Ook al gaf hij zich doorgaans liever uit voor een ‘realist’,
vele van Fassbinders films vertonen duidelijk sporen van een meer dan normale
plastische obsessie (Petra von Kant, maar ook Maria Braun, en vele andere).
Op zichzelf is de visuele film-wereld van Querelle met zijn oranjegeel, zijn
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plotselinge hevig-blauwe schaduwen bijzonder fraai, maar op een of andere manier
functioneert ze niet. Er is m.a.w. geen dramatische opbouw van het plastische en de
kleur. De mooie plaatjes blijven statisch; naargelang je gevoeligheid ben je er na een
paar minuten, een half uur of een tweede visie op uitgekeken. Het beeld heeft dramatisch - te weinig mee te delen; er ontstaat geen visueel proces, geen dramatische
ontwikkeling. De overdaad van kleur (op kleur) werkt hier niet zoals de verbale
overdaad bij Genet werkt: je raakt niet in de beelden verstrikt zoals je overspoeld
wordt door de woordenchaos.
In zijn meesterlijke studie, Saint Genet, Comédien et Martyr, heeft Sartre erop
gewezen hoe strak deze schijnbaar chaotische wereld van Genet in elkaar zit. Dat is
juist het verraderlijke en fascinerende: het lijkt ontzettend barok en dus vrijblijvend,
maar in feite zit hieronder een hecht (ethisch) systeem: een universum waar je niet
voor je plezier in verzeild raakt, maar waarvan de verleidingsmechanismen zo
opgebouwd zijn dat, eens dat je er met één voet bent ingestapt, je niet anders meer
kunt dan verder gaan. Zoals dat bijvoorbeeld bij die andere ‘moralist van de
amoraliteit’, de Sade, werkt. Ooit heeft P.P. Pasolini, in zijn meesterlijke Salo, ons
in dat Sade-universum weten te betrekken. Fassbinder met zijn Genet-evocatie slaagt
daar onvoldoende in. De beelden waarmee hij wil fascineren slagen er niet in, ons
de droomwereld van Genet in te trekken, deze mannelijke nachtmerrie waar
seksualiteit en criminaliteit zo nauw in elkaar vervlochten zitten. En de reden waarom
deze beeldentaal niet krachtig genoeg appelleert, is te zoeken in het feit dat het
overdadig gebruik van het verbale het visuele ontkracht. En omgekeerd. Waarom
heeft hij er niet voor gekozen, de seksualiteit óf met beelden óf met woorden, of
afwisselend met woorden en beelden weer te geven? Nu worden de beelden, die op
zichzelf wel werkzaam zijn, door de tautologische commentaar verzwakt. En
omgekeerd maken ze de evocatieve kracht van de tekst ongeloofwaardig. Dat
Fassbinder deze vergissing begaat, is vooral zo merkwaardig omdat Genet zelf, in
de enige film die hij gemaakt heeft, Un Chant d'Amour, uit het begin van de jaren
vijftig, gedemonstreerd heeft hoe je met filmische middelen deze - zijn - wereld kon
omzetten en oproepen. Fassbinder moet die film gekend hebben en ik begrijp niet
dat hij er niet de lessen in economie uit geleerd heefdt die Genet ten toon spreidt.
Mijn tweede bezwaar tegen de film is moeilijker met argumenten te staven. Ik heb
altijd al het vermoeden gehad dat Fassbinder, in tegenstelling tot Genet (of
Pasolini/Sade) in deze mannenwereld niet echt geïnteresseerd was. Van een
mannelijke erotiek, de homo-erotiek waar Fassbinder in Querelle pretendeert mee
bezig te zijn, komt bij mij niets over. De
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lichamen blijven of ‘poppen’ (Brad Davies als Querelle) of er wordt nauwelijks
aandacht aan geschonken (de bijrollen, behalve die van Franco Nero/Seblon
misschien). Zeker, ook bij Genet gaat het vaak om stereotiepe mannebeelden, maar
er zijn steeds lijfelijke details aanwezig die maken dat ze toch beginnen te leven en
dus iets ‘pervers’ krijgen. In Fassbinders film heeft Jeanne Moreau, de enige
vrouwefiguur, veel meer présence dan alle mannen samen. Alsof Fassbinder zich
uiteindelijk toch meer voor haar interesseert. Dezelfde ‘onverschilligheid’ voor
mannen trof me reeds in zijn andere film met uitdrukkelijk homoseksuele thematiek,
Faustrecht der Freiheit. Of kon hij slechts over homoseksualiteit en homo-erotiek
handelen via een zijweg, zoals de travestie in In einem Jahr mit Dreizehn Monden,
de dubbelganger in Despair, of de vrouwenwereld in Die bittere Tränen der Petra
von Kant? Eén uitzondering is er: het merkwaardige fragment uit Deutschland im
Herbst, waarin hij, zoals niemand hem dat zou kunnen nadoen, laat staan durven te
doen, een lijfelijke aftakeling in beeld bracht. Over het algemeen echter zijn de
vrouwenfiguren van Fassbinder veel boeiender en perverser dan zijn Querelle-mannen,
zijn kleine bedienden en mislukte hetero-mannen veel ontroerender dan zijn Querelle.
Fassbinder wist niet wat hij met ‘mannen’ aan moest. De keren dat hij die radeloosheid
van de man (en zichzelf) filmde, ontroerde ons zijn onmacht. De mannen uit Genets
wereld zijn echter veel te triomfantelijk en zelfzeker om Fassbinder te kunnen boeien,
laat staan dat hij ze zou begrijpen. Op hun triomfantelijke en radicale subversiteit
reageert hij als een verschrikte kleinburger (die Genet - misschien zelfs graag - leest).
Hij verstokt, verstilt, raakt in paniek en gooit dan maar enkele truukjes uit zijn
rommeldoos op het doek: citaten, beeldenpracht, toneelmatigheid, muziek...
Een film met zo'n Genet-thematiek kán eigenlijk geen commercieel succes zijn,
zoals ook Salo van Pasolini veel te ondraaglijk is om de doorsneetoeschouwer te
kunnen bekoren. (Ook de filmrecensent kan Salo slechts met een grote inspanning
te lijf gaan, ondergaan). Het feit dat deze Querelle bij het publiek toch schijnt aan te
slaan, is alleen te verklaren doordat er zo weinig subversiteit in zit. Het is een
catalogus van homoseksuele clichés, geschikt voor toeristen; een pastiche op Genet
en een erg teleurstellende Fassbinder.
‘Toen hij dát zag, schrok hij zich dood’, zei iemand me. Het kan van weinig respect
schijnen te getuigen voor een filmmaker waarvoor ik steeds veel respect, zo niet
altijd even veel affiniteit mee gehad heb, maar ik ontkom niet aan de indruk dat
Fassbinder zich hier op een fatale wijze vergist heeft. Besefte hij dat hij - in feite niet van mannen hield of niet kon houden?
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Forum
Vernietiging met gratie gedragen
‘Natuurlijk, het is de volledige vernietiging! Maar laten we het toch met gratie dragen.’
Dat schrijft Etty Hillesum in oktober 1942 in haar dagboek1. Het is een opmerking
die karakteriserend is voor de houding waarnaar ze in de loop van die uitzichtloze
jaren langzaam toegroeide. Een houding van rust, van serene waardigheid tegenover
het verschrikkelijke wat zich in de wereld afspeelde, en waarvan zij zich scherp
bewust was. Ze maakte zich geen illusies over het lot dat haar, als joodse, te wachten
stond, maar daartegenover stond een innerlijke kracht die haar het lijden niet alleen
hielp verdragen, maar haar, ondanks alles, het leven volledig deed beamen. ‘Ich
weisz, dasz ich in einem Arbeitslager in drei Tagen sterben werde, ich werde mich
hinlegen und sterben und das Leben trotzdem nicht ungerecht finden,’ noteert ze
enkele maanden eerder. Ze kan mateloos genieten van een bloem, of een stuk cake
op een verjaardag, en meer dan alles van de man die ze liefheeft, ondanks de ellende
die zij, als bureaufunctionaris van de Joodse Raad, dagelijks onder ogen krijgt.
‘Sommigen zeggen tegen mij: je hebt dus stalen zenuwen, dat je daar tegen kunt. Ik
geloof niet dat ik stalen zenuwen heb, veeleer heel gevoelige, maar “er tegen kunnen”
kan ik toch. Ik durf ieder lijden recht in de ogen te kijken, ik ben er niet bang voor.
En dit gevoel was er altijd weer, aan het eind van iedere dag: ik heb de mensen zo
lief.’
Maar meer nog dan haar liefde voor de mensen domineert in dit dagboek haar diepe
en directe verbondenheid met degene die ze ‘God’ noemt. Ze was niet praktizerend
gelovig, en eens schrijft ze zelfs: ‘Woorden als God en Dood en Lijden en Eeuwigheid
moet men weer vergeten. En men moet weer zo eenvoudig en woordeloos worden
als het koren dat groeit, of de regen die valt. Men moet alleen maar zijn’. Maar vanuit
haar ‘zijn’ brak die verbondenheid steeds weer door, het vanzelfsprekend besef van
een aanwezige Ander. Niet zozeer een rotsvaste grond, of een beschermer; veeleer
een deelgenoot in de lijdensweg van haar tijd: ‘Als God mij niet verder helpt, dan
zal ik God wel helpen’.

1

Etty Hillesum, Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943, ingeleid door
J.G. Gaarlandt, De Haan, Haarlem, 1981, 197 pp.
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Was zij een mysticus? vraagt Gaarlandt zich in zijn inleiding af. Hij beantwoordt de
vraag voorzichtig positief, misschien bang voor het misverstand dat het woord zou
kunnen wekken. Want Elly Hillesum was allesbehalve wereldvreemd; de dagelijkse
dingen waren haar misschien wel nabijer dan aan zovele zgn. ‘praktisch’ ingestelde
mensen, en voortdurend speelt een bijna prozaïsche nuchterheid door haar
aantekeningen heen: ‘De dingen die gedaan moeten worden, moet men doen en dan
voor de rest zich niet laten infecteren door de vele kleine angstjes en zorgjes, even
zovele moties van wantrouwen tegenover God. Het zal wel in orde komen met die
verblijfsvergunning en ook met die bonnen, op dit moment heeft het geen zin dat ik
erover pieker, ik kan beter een Russische thema maken’. Maar enkele pagina's verder
weer dit gebed: ‘Ik vouw een paar handen in een gebaar dat me lief is geworden en
zeg dwaze en ernstige dingen door het donker heen aan jou en smeek een zegen af
over jouw eerlijke, aardige hoofd, alles bij elkaar zou men het in één woord “bidden”
kunnen noemen. Goeienacht, dierbare!’
Die ongebroken continuïteit tussen het alledaagse en het meest verhevene is misschien
wel het waarmerk van de mystiek in de volle zin van het woord. Van daaruit leefde
Etty Hillesum, als de zeer bijzondere mens die zij was. Begaafd met een buitengewoon
scherp verstand en met een grote fijngevoeligheid, verzet zij zich voortdurend tegen
de extremen van defaitisme of (al te begrijpelijke) haat. ‘Na deze oorlog zal er,
behalve een stroom van humanisme, ook een stroom van haat over de wereld gaan.
En toen wist ik het weer: ik zal te velde trekken tegen die haat’. Eind 1942 breekt
haar dagboek af. Ze wordt dan definitief geïnterneerd in het kamp Westerbork, van
waaruit ze vele brieven schrijft (een selectie daarvan verscheen inmiddels onder de
titel Het denkend hart van de barak). Eind 1943 wordt zij weggevoerd naar het
vernietigingskamp Auschwitz. Haar dagboek komt na bijna veertig jaar weer
tevoorschijn. Het is het verhaal van een jonge joodse vrouw die de Tweede
Wereldoorlog bewust meemaakte, en daarin groeide tot een zeldzame geestelijke
hoogte. Zij vertelt haar verhaal met een wonderlijk mengsel van ingetogenheid en
vrijmoedigheid, vooral waar het haar beide grote liefdesavonturen, die met Julius
Spier en met God, betreft. Over de laatste: ‘Jopie onder de grote sterrenhemel, zittend
op de hei, in een gesprek over heimwee: Ik heb geen heimwee, ik ben toch thuis...
Men moet zichzelf het vaderland zijn. Ik heb er twee avonden lang over gedaan voor
ik het kon vertellen aan hem, het intiemste van het intiemste. En ik wilde het hem
toch zo graag zeggen als om hem een geschenk te geven. En toen, toen heb ik geknield
daar op die grote hei en hem van God verteld’.
Wie zó vertelt, is een groot schrijfster. Het was Etty's droom een schrijfster te zijn,
en die droom heeft ze in haar dagboek verwezenlijkt. In honderden kleine fragmenten
dringt ze in enkele woorden door tot de kern van wat weer gezegd kan worden.
Weinig persoonlijke documenten zijn zo indringend en laten zo'n diepe en blijvende
indruk na. Het dagboek van Etty Hillesum behoort ongetwijfeld tot één van de
belangrijkste geschriften uit en over de Tweede Wereldoorlog, en misschien wel van
heel de hedendaagse Nederlandse literatuur. Of, zoals Etty het op haar eigen
karakteristieke manier uitdrukte: ‘Er is geen dichter in mij, er is wel een stukje van
God in mij, dat tot dichten zou kunnen aangroeien. In zo'n kamp moet toch een dichter
zijn die het leven daar, ook daar, beleeft als dichter en ervan zal kunnen zingen...’

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

Ger Groot

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

364

Een socialistisch alternatief?
Wie denkt in de publikatie van Frank Vandenbroucke, Van crisis tot crisis: een
socialistisch alternatief1 nu eindelijk hét antwoord op de crisis te vinden, komt
bedrogen uit. Hoogstens in de laatste pagina's kan men voorstellen terugvinden, een
soort mix van bekende stellingen van het ABVV, van POLEKAR, het Plan-Claes,
overgoten met een ‘saus’-De Batselier. Wie dit boekje leest met de hoop een beter
zicht te krijgen op de evolutie van de economische programma's van het Algemeen
Belgisch Vakverbond (ABVV), gezien in de context van sociaal-economische
ontwikkelingen, zit al wat beter. En wie vooral inzicht wil krijgen in veel gebruikte
termen als ‘structuurhervormingen’, ‘economische democratie’ en ‘arbeiderscontrole’,
zal beloond worden voor de moeite.
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de term ‘structuurhervormingen’ binnen het
ABVV verschillende interpretaties gekregen. Aanvankelijk was dit begrip nog
geïnspireerd door het Plan-De Man van vóór de oorlog, en betekende het een soort
van medebeheer, ‘planisme’, maar zonder het staatsdirigisme van De Man. Wat
vooral nieuw was in de visie van de naoorlogse vakbondsleiders, en in het bijzonder
bij figuren als de Waalse Renard, was een antikapitalistische strategie verbonden
met arbeiderscontrole. Op het ABVV-congres van 1954 was een geplande economie
een middel om tot economische democratie te komen. De zwakheid van deze stelling
lag op twee vlakken: ten eerste, het gebrek aan een politieke vertaling van die eis,
en ten tweede, de dubbelzinnigheid in de interpretatie ervan. Zoals een andere Waalse
leider, Jacques Yerna, later vaststelde, waren de geëiste structuurhervormingen,
vooral in de travaillistische versie, gemakkelijk door de overheid te recupereren, wat
dan tijdens de expansiejaren van de periode '60 ook gebeurde.
Voeg hierbij de verdeeldheid van de vakbeweging (verzuiling, taalgrens) en de
reformistische tendensen binnen het ABVV, en het wordt begrijpelijk waarom
diezelfde Renard niet in staat was het hele ABVV achter zijn eis voor radicale
structuurhervormingen, arbeiderscontrole en federalisme verenigd te krijgen. De
grote hoop van de grote staking '60-'61 liep uit op een desillusie voor Renard en de
meer radicale vleugel van de (vooral Waalse) arbeidersbeweging. De eisen van de
reformisten en de travaillisten konden zo overgenomen worden door de regering:
wat een eerste maal gebeurde met de economische programmatie van Gaston Eyskens,
en een tweede maal met de kaderwet (Terwagne) van 1970, die organen als het
Planbureau en dergelijke vastlegde (schema's pp. 164-165). Met een dergelijke
economische planning werd immers helemaal niet geraakt aan de eigen
ontwikkelingswetten van de privé-kapitaalaccumulatie. Dit is, volgens de auteur,
nog steeds hét knelpunt voor het ABVV vandaag.
Na zoveel overlegorganen en ABVV-congressen drong een echte evaluatie van
de term ‘arbeiderscontrole’ zich op. Men was immers intussen feitelijk reeds aan het
mede-beheren in het kapitalistische systeem. Om duidelijk te maken dat men dit
radicaal verwierp, kwam de eis ‘arbeiderscontrole’ in de

1

Frank Vandenbroucke, Van crisis tot crisis: een socialistisch alternatief, Kritak, Leuven,
1981, 234 pp., BF. 395.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

365
plaats van de vroegere term ‘medebeheer’. Concreter werd dit vanaf 1971, toen het
ABVV duidelijk maakte dat men niet alleen op bedrijfsvlak maar ook op nationaal
vlak inzage en controle wilde: om de macht van het kapitalisme te breken vond men
het nodig de financiële organen te socialiseren, een openbare holding en bank op te
richten, enz. Daarmee legde het ABVV dan ook de vinger op de wonde, daar de
financiële holdings in België een zeer belangrijk element zijn in het instandhouden
van het systeem. Arbeiderscontrole wordt dus gekoppeld aan structuurhervormingen
en omgekeerd. Maar zover zijn we nog niet.
Intussen is de huidige crisis begonnen, crisis die in dit boekje pas naar het einde
toe behandeld wordt, en o.i. veel te vluchtig. De conclusie van de auteur is een
vermanende vinger: ‘De economische crisis dreigt - net als tijdens de jaren '30 - een
crisis te worden van de socialistische beweging, indien zij zich in deze dilemma's
(afdanken om te redden. M.A.) laat opsluiten. Om dat te verhinderen moeten we een
globaal economisch alternatief uitwerken, dat kan geplaatst worden tegenover de
wijze waarop de economische herstructureringen vandaag in het kapitalisme volgen’
(p. 191).
En dan komt de anti-climax, de mix van de bekende POLEKAR-De
Batselier-recepten, die in een paar pagina's afgehandeld worden. Anti-climax, omdat
dit niets nieuws is, wel veel te vaag en vooral helemaal niet tot actie aanzet. Jammer.
Mijns inziens had de auteur zich beter kunnen beperken tot een korte historische
analyse van de economische politiek van het ABVV, met nog meer nadruk op
nationale en internationale economische en politieke factoren. De ellenlange pagina's
met congresteksten hadden vermeden kunnen worden, of hoogstens in bijlage
verwerkt. In een tweede deel had de auteur een duidelijker inzicht kunnen geven in
de crisis van vandaag met daarbij een analyse van actuele syndicale strategieën,
zowel op bedrijfsvlak als op sectorieel en intersectorieel vlak. Interessant zou geweest
zijn te onderzoeken: - welke strategieën kiezen arbeiders en bedienden vandaag op
het bedrijfsvlak om de effecten van de crisis tegen te gaan, en hoe wordt daarop
gereageerd door de officiële vakbondsleiders? - hoe werkt ‘arbeiderscontrole’ vandaag
en welk effect kan die hebben op de economische politiek van een regering vandaag?
- hoe zijn de reeds bestaande ‘structuurhervormingen’ te evalueren, vooral in het
licht van de huidige crisis? - welke effecten hebben verzuiling en federalisering op
syndicale strategieën vandaag? - is het alternatief voor de crisis, in de respectieve
formules van ABVV, SP, en POLEKAR een echt alternatief? Zo ja, hoe te realiseren?
Op elk van deze vragen zou men geen antwoorden in abstracto moeten zoeken,
maar concreet vanuit de dagelijkse realiteit, vanuit de vele kleine en grote verzetsacties
die momenteel door arbeiders (en sommige intellectuelen) gevoerd worden. Op die
manier zou dit boekje veel meer beantwoord hebben aan de veelbelovende titel.
Misschien zou het ook leesbaarder geworden zijn dan de vele bladzijden citaten en
congresteksten.
Tot slot toch twee citaten die verhelderend kunnen zijn. Wat betreft
structuurhervormingen in de teksten van het ABVV-congres van 1954: ‘in een ware
democratie kan een politiek van economische planning slechts de vorm aannemen
van een gezamenlijk plan, van een soepele planning, die niet de publieke toeëigening
van de produktiemiddelen omvat’ (p. 124). Wat betreft arbeiderscontrole op het
congres van 1971: ‘de syndicale actie door de arbeiderscontrole is een middel om
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een steeds groter aantal problemen te onttrekken aan de patronale willekeur en om
de arbeiders geleidelijk een aantal rechten te kunnen doen veroveren’ (p. 176).
Monika Abicht
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Boekbespreking
Filosofie
Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt/M,
1981, 415 pp., DM. 44.
Van het bestaan van een wetenschap die zich ‘begripsgeschiedenis’ noemt was ik
niet op de hoogte. Toch schijnt het een bloeiende tak van onderzoek te zijn, met
minstens één eigen tijdschrift: het Archiv für Begriffsgeschichte. Wat deze wetenschap
doet, wordt in de naam al duidelijk: het nagaan van de ontwikkeling en oorsprong
van concepten, conceptuele schema's en metaforen. Dat ook de beeldspraak hierin
een grote rol speelt hoeft niet te verwonderen: metaforiciteit ligt immers, vroeg of
laat, aan vrijwel elk concept ten grondslag.
De metafoor van de wereld als boek, waarvan de geschiedenis in deze studie van
Hans Blumenberg wordt nagegaan, is waarschijnlijk zo oud als er boeken bestaan.
Al in de oude schriftreligies kan men ze tegenkomen; of is er daarbij misschien eerder
van het omgekeerde sprake: het boek als wereld? Duidelijk wordt in deze studie in
ieder geval dat beide metaforen (en hun verwante thema's: de wereld als bibliotheek,
als encyclopedie, als letterteken, maar ook als omgevallen letterbak of geheimschrift)
nauw met elkaar verband houden.
Blumenbergs uiteenzetting biedt een bijzondere blik op de geschiedenis van het
denken, waartegen, aan de hand van de beeldspraak van het boek, als het ware ‘scheef’
wordt aangekeken, wat soms interessante perspectieven oplevert. Daarbij blijft het
veld niet beperkt tot de theologie, filosofie en literatuur, maar komen ook de
natuurwetenschappen ter sprake; men denke slechts aan het recente fenomeen van
de ‘leesbaarheid’ van de genetische DNA-code, waarmee het boek besluit. Wél kan
men zich afvragen waarom Blumenberg, die zich op zoveel terreinen begeeft, vrijwel
geen aandacht heeft geschonken aan de hedendaagse Franse filosofie, waarin juist
het thema van de tekstualiteit méér dan ooit centraal staat.
Ger Groot

Walter Schulz, Ich und Welt, Philosophie der Subjektivität, Neske,
Pfullingen 1979, 278 pp., DM. 48.
Het probleem van de menselijke innerlijkheid is één van de oudste uit de geschiedenis
van de filosofie. Misschien kan men zelfs zeggen dat de verwondering over het
fenomeen dat de mens, naast een materieel bestaan, ook nog een ‘binnenkant’ heeft,
de filosofie altijd ten diepste heeft bewogen. Want het is een raadselachtig gegeven,
dat onder talloze namen in de geschiedenis van de filosofie al is gethematiseerd (het
meest hardnekkig als de geest-lichaam problematiek), maar nog nooit werkelijk is
‘opgelost’. En ook al heeft men in de jongste tijd wel eens pogingen gedaan het hele
vraagstuk als ‘zinloos’ probleem weg te redeneren, de verbijstering over het
onbegrijpelijk gegeven dat de mens kan denken en daarin afstand kan nemen, niet
alleen van zijn eigen materialiteit, maar ook nog van zijn eigen innerlijk leven, breekt
altijd weer door.
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Die tweeheid - het materieel en het geestelijk bestaan van de mens - heeft, zo
constateert Walter Schulz aan het begin van zijn boek Ich und Welt, ook in het
nadenken over de mens geleid tot een tweevoudige denkrichting. De éne gaat daarbij
uit van de materialiteit, de andere van de innerlijke zelfervaring; de ene tendens
beschouwt de mens als een stuk van de wereld en probeert van daaruit (eventueel)
‘naar binnen’ te denken
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(dat is in het algemeen de benadering van de sociale en menswetenschappen), de
andere begint veeleer bij de inwendigheid van het denkend subject en probeert van
daaruit ‘naar buiten’, naar de wereld te gaan (de denkhouding van de filosofie van
de subjectiviteit). Maar, zo stelt Schulz al meteen vast: ‘Beide Tendenzen sind nicht
in einer höheren Einheit zu vermitteln’, en die onmogelijkheid wijst er eens te meer
op dat er in de mens inderdaad een wonderlijke en verontrustende breuk ligt, die het
denken waarschijnlijk wel tot in der eeuwigheid zal blijven bezighouden.
Ook Schulz lost dit probleem uiteraard niet op, en doet daar ook geen poging toe.
Het enige wat hij doet en doen kan is het steeds weer, vanuit alle mogelijke
invalshoeken, opnieuw te thematiseren, en zo het raadsel als het ware steeds verder
te vergroten. Naast deze thematische aanpak loopt er ook een duidelijke historische
lijn door het boek, waarbij, naast Heidegger, vooral (en niet toevallig) de
Duits-idealistische filosofen veel aandacht krijgen. Dat het boek ook stylistisch
volledig in de Duitse traditie staat (met alles wat dat met zich meebrengt) zal niet
verwonderen. Het komt de toegankelijkheid ervan niet altijd ten goede, maar
misschien behoort ook dát wel tot de strategie van vergroting van het raadsel.
Ger Groot

Godsdienst
K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet e.a. (red.), Amsterdamse Cahiers voor
exegese en bijbelse theologie, Kok, Kampen, 1982, 173 pp.
Het zou wel eens kunnen zijn dat dit derde cahier van de zgn. ‘Amsterdamse school’
eerder uitverkocht zal zijn dan de vorige twee delen. Dat zal dan, zo wil het mij
althans voorkomen, hoofdzakelijk de verdienste zijn van dr. A. van der Heide die in
een werkelijk subliem opstel (pp. 118-165) de theorie behandelt van de viervoudige
Schriftzin in de middeleeuws joodse exegese, altijd aangeduid met het acronym
PaRDeS (niet zonder reden identiek met het woord ‘paradijs’). De auteur komt tot
de slotsom dat het Moses de Leon (ca. 1290)
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moet zijn geweest die in zijn beroemde boek Zohar vier exegetische termen met
elkaar heeft verbonden om aldus een hanteerbare sleutel te bezitten die het geheel
van de joodse theologie kon ontsluiten. Terwijl vrij duidelijk is wat de methoden van
pesjat en derasj beogen, is dat nogal duister voor wat betreft de methoden van remez
en sod. De vrij algemeen aanvaarde gedachte dat remez gelijk zou zijn aan filosofische
allegorie en sod met kabbalistische exegese wijst Van der Heide van de hand. Waar
de Middeleeuwse bronnen zelf al vaag zijn, kunnen wij niet pretenderen het heldere
licht in onze ransel te hebben. Of de viervoudige schriftzin in de middeleeuwse joodse
exegese iets te maken zou kunnen hebben met het idee van de viervoudige Schriftzin
van christelijken huize wordt door de auteur eveneens besproken. Echte bewijzen
voor een daadwerkelijk verband ontbreken. Van de grote verscheidenheid aan overige
artikelen in dit derde cahier wil ik niet nalaten die van K.A. Deurloo te noemen over
2 Koningen 22 en 23. Wie een poëtisch zicht wil krijgen op de zgn. ‘Eerdere profeten’
mag deze bijdrage niet ongelezen laten (pp. 62-70). Met belangstelling kijk ik al uit
naar het vierde cahier, waarin A. van der Heide aan de hand van concrete
Schriftteksten de PaRDeS-formule zal demonstreren.
Panc Beentjes

K.H. Kroon, Openbaring 12-22. (Verklaring van een bijbelgedeelte), Kok,
Kampen z.j., pp. 99-188, f13,90.
In Streven van maart 1980 heb ik in een wat uitvoeriger artikel (‘Het jaar van de
apocalypsen’) een aantal publikaties geanalyseerd, die zich alle bezighielden met
het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes. In dat verband heb ik toen ook
geprobeerd het boekje van de bekende Amsterdamse predikant K.H. Kroon te typeren,
dat een commentaar geeft bij Openbaring 1-11. Ook in de analyse die Kroon thans
van Openbaring 12-22 geeft blijkt duidelijk hoe we te maken hebben met
ondergrondse verzetsliteratuur, bestemd voor de christengemeente(n) om het uit te
houden in de vervolgingen en het hoofd te bieden aan de keizercultus van het
Romeinse Rijk. Twee van de zeventien paragrafen in dit tweede deeltje (waarvan de
paginering is doorgenummerd!) zijn niet van ds Kroon, maar van K. Deurloo. Men
heeft dat evenwel met opzet nergens vermeld, zodat in het ‘Nawoord’ (p. 181)
eventuele recensenten worden uitgedaagd hun vermoeden kenbaar te maken. Het
worde mij niet euvel geduid, wanneer ik mij aan een dergelijke onthulling (apo-kalyps)
onttrek.
Aangezien beide deeltjes de neerslag zijn van preken die Kroon in de jaren
1972-1974 heeft gehouden over het laatste bijbelboek, is het voor de lezer erg goed
te weten met welke àndere schriftlezingen een bepaalde passage uit Openbaring
tijdens die dienst te zamen is gelezen. Een zeer gedetailleerde lijst (pp. 183-186)
voorziet in die behoefte.
Panc Beentjes

Gedragswetenschap
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Carl R. Rogers, Over mens zijn; een perspectief, De Toorts, Haarlem /
Orbis en Orion, Beveren, 1982, 296 pp., BF 600.
Het lijkt wel of Rogers de lade heeft leeggemaakt en van de nog niet eerder uitgegeven
voordrachten en artikelen een boek heeft samengesteld waarvan het bijzonderste
thema is: het toekomstperspectief dat opduikt wanneer alle aandacht uitgaat naar de
hele mens. Het gebrek aan eenheid wordt goedgemaakt door een aantal boeiende
passages. Zo o.m. de herinnering aan zijn gevecht met de behavioristen (Skinner);
het verhaal van zijn 46 jaar ervaringen als therapeut en begeleider van groepen; nog
eens een apologie voor zijn methode van luisteren en waardering betonen, die van
methode tot levenshouding geworden is. Maar de meeste bladzijden zijn gewijd aan
wat Rogers en een staf medewerkers bewerkt hebben in encounter-groepen. Hun
sleutelidee hierbij was: wanneer een klimaat gecreëerd wordt van volledig vertrouwen
in de deelnemers, gaan die, zonder leiding maar wel met volledig meespelen van de
staf, vanzelf zowel gevoelens als gedachten in gemeenschap brengen en dat leidt tot
echtheid en tot groei. Het is vanuit dit principe en de positieve ervaringen ermee dat
Rogers een perspectief ontwerpt voor gemeenschapsvorming in buurt en bedrijf. Hij
wil het bijzonder toegepast zien in het onderwijs en geeft uitvoerig rapport van
geslaagde pogingen. Tussendoor gaat zijn blik nog verder naar ‘de we-
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reld van morgen en de mens van morgen’ (het laatste hoofdstuk). Hij is dus meer en
meer buiten zijn vakterrein op stap. En hier baseert hij zich op te wankele analyses
en is zijn filosofische bagage te licht, een euvel dat zo vaak bij Amerikaanse
psychologen voorkomt. Intussen bokst hij het hele boek door op tegen de mythe van
de reddende psychologische methodes, harder dan hij zich lijkt te realiseren. Maar
daarnaast klinken ook zijn eigen verwachtingen meer dan eens naïef.
G. Boeve

Sociologie
Göran Therborn, Ideologie en macht, SUA, Amsterdam, 1982, 121 pp.,
f22,50.
Via een kritiek op Althussers Ideologie en ideologische staatsapparaten levert de
Zweed Therborn een oorspronkelijke bijdrage tot de materialistische ideologietheorie.
Hiervoor baseert hij zich vooral op Gramsci's hegemoniebegrip, Lukacs' omschrijving
van het revolutionair klassebewustzijn als sleutel tot sociale verandering, Foucaults
‘discours’-theorie, Webers legitimatieproblematiek en de ‘consensus’-discussie. De
taak van een materialistische ideologietheorie is volgens Therborn van tweevoudige
aard: ontstaan en verandering van ideologieën onderzoeken enerzijds, en anderzijds
een relatieschema (van dominantie, interdependentie en onderschikking) tussen de
bestaande ideologieën opstellen. Deze algemene probleemstelling wordt uitgewerkt
aan de hand van een reeks stellingen. In de verhelderende in- en uitleidingen bij deze
Nederlandse uitgave wordt Therborns bijdrage bekeken in het licht van het politieke
en theoretische belang van de ideologietheorie en -discussie.
J. Servaes

J.G. Stappers (red.), Massacommunicatie en samenleving, Van Gorcum,
Assen, 1982, 222 pp., f29,50.
De hier gebundelde bijdragen werden gelicht uit de door L. Rademaker samengestelde
en door Het Spectrum reeds in 1981 uitgegeven readers Sociale kaart van Nederland
en Toegepaste sociologie. Afgezien van de inleiding van redacteur J. Stappers is
deze publikatie in drie delen opgesplitst. In een eerste deel wordt, onder de hoofding
‘centrale problemen’, uitvoerig stilgestaan bij de ‘vertrossing’ van het Nederlandse
omroepbestel (door C. Boef), en de maatschappelijke, economische en technologische
implicaties op het vlak van de persconcentraties (door G.W. Noomen). Vervolgens
komen de ‘alternatieven’ aan de beurt. G.J. Kemme handelt over de toekomstige
ontwikkelingen, binnen de media, maar ook aan de ontvangers- en aanbodszijde. E.
Hollander gaat in op de problematiek van de kleinschalige massacommunicatie. In
het derde deel inventariseert L. Boone de literatuur i.v.m. de sociologie van de
massacommunicatie, en heeft H. Manders zo veel mogelijk cijfergegevens over de
Nederlandse pers, omroep, film en reclamesector bijeen gesprokkeld. Met uitzondering
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van de meer theoretische stukken van Hollander en Boone, hebben de overige auteurs
hun blikveld nagenoeg volledig op de Nederlandse mediamarkt gericht. Ook
vertrekken allen impliciet of expliciet van het Laswelliaanse zender - boodschap ontvanger model (wie zegt wat tot wie, via welk kanaal of medium, en met welk
effect?). In het beste geval wordt dit in een maatschappelijke context geplaatst.
J. Servaes

Yves Eudes, La conquête des esprits. L'appareil d'exportation culturelle du
gouvernement américain vers le tiers monde, François Maspéro, Paris,
1982, 279 pp.
De problematiek van het zgn. ‘cultureel imperialisme’ wordt vaak vernauwd tot de
analyse van de impact van (westerse of Amerikaanse) massamedia en hun produkten
op de (nationale) cultuur in ontwikkelingslanden. Eudes doet dit niet. Hij poogt alle
middelen te inventariseren waarmee de Verenigde Staten hun ‘way of life’ en
politiek-economische denkbeelden, m.a.w. hun suprematie, aan de rest van de wereld
opdringen. Centraal hierbij staat het US International Communications Agency
(USICA), dat o.a. de voor het buitenland bestemde, maar in Amerikaanse handen
zijnde, media (b.v. de Voice of America), de aan Amerikaanse ambassades verbonden
pers- en documentatiediensten, het East-West Center in Honolulu, de uitwisseling

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

370
van studenten en gastprofessoren, enz. coördineert. Dit USICA, met een budget dat
vier keer groter is dan dat van UNESCO, werkt nauw samen met organisaties als de
US Agency for International Development, het Peace Corps en de CIA.
Vermeldenswaard is dat Eudes zich voornamelijk baseert op officiële Amerikaanse
documenten. Zijn hoofdstelling luidt dat de culturele bevoogding de vroegere militaire
overheersing in grote mate heeft overbodig gemaakt, en geleid heeft tot een zich aan
de Verenigde Staten spiegelende transnationale Derde Wereld-elite.
J. Servaes

P.E.J. Buiks & R.C. Kwant, Cultuursociologie. Perspectief op
cultuurvorming, cultuurbeweging en cultuurbeleid, Samsom, Alphen aan
den Rijn/Brussel, 1981, 240 pp., BF. 643.
Dit boek is om ten minste twee redenen belangrijk. Het levert namelijk het bewijs
dat teamwork en een multi-disciplinaire aanpak mogelijk is, en bovendien vaak tot
‘verrassende’ resultaten kan leiden. Hier betreft het een sociaal filosoof en een
socioloog die zich over de problematische samenhang tussen cultuur en maatschappij
hebben gebogen.
De auteurs distantiëren zich van de visie die cultuursociologie beschouwt als een
subdiscipline van de sociale werkelijkheid. Zij menen dat cultuursociologie haar
bijzondere karakter niet zozeer ontleent aan een specifiek objectveld, maar eerder
aan een specifiek perspectief op de maatschappij. Aldus opgevat wordt het klassieke
onderscheid tussen structuur en cultuur als empirische tweedeling zinloos; m.a.w.
alle structuren zijn cultuurprodukten en alle cultuur heeft structuur. In deze zin kunnen
culturen omschreven worden als sociale settingen waarin een bepaald referentiekader
zijn neerslag heeft gevonden of ‘geïnstitutionaliseerd’ is, dat de interactie en
communicatie van de mensen binnen die context oriënteert en structureert. Aan
dergelijke referentiekaders kunnen drie empirische dimensies worden onderscheiden:
een wereldbeeld, een waardensysteem en een symbolische representatie (taal). Tot
grondleggers van deze cultuursociologische optiek worden o.a. Karl Marx, Alexis
de Tocqueville, Max Weber, Georg Simmel en Thorstein Veblen gerekend.
Instituties vervullen in deze visie op cultuur en cultuursociologie een sleutelrol.
Het zijn vormen van handelen die op grond van sociale aanvaarding uitgekristalliseerd
zijn tot min of meer gestandaardiseerde en vanzelfsprekende routines, en die zowel
beperkend als bevrijdend kunnen werken. Cultuur kan men dan omschrijven als een
cluster van instituties die op elkaar inwerken en elkaar beïnvloeden, en zich door
een eigen identiteit van andere onderscheiden. Die identiteit ontlenen culturen aan
het feit dat er een gemeenschappelijk wereldbeeld en ethos werkzaam zijn in het
netwerk van instituties waaruit ze bestaan. Cultuurbewegingen vormen als het ware
het dynamische en historische decor waarbinnen een cultuurbeleid kan uitgestippeld
worden.
Het complex van structurele differentiatie, bureaucratisering en centralisatie
ontneemt de mensen in de westerse ‘verzorgingsstaat’ het zicht op het totaal van
krachten die van invloed is op de cultuurvorming in hun samenleving en op de richting
waarin deze tendeert. Dit spanningsvolle karakter en het gebrek aan een globaal
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cultuurbeleid leidt de auteurs m.b.t. het moderne cultuurbeleid tot de wat paradoxale
conclusie dat toenemende beheersing van het cultuurproces niet een toenemende
eliminatie van ‘wildheid’ inhoudt, maar veeleer een toenemende ‘wildgroei’. Dit
theoretisch denkkader pogen de auteurs met concrete voorbeelden uit het feminisme,
de krakersbeweging, secten e.d. te illustreren.
Vele van de in dit boek geformuleerde stellingen zijn ook in andere werken, zoals
de meer recente geschriften van Habermas en Therborn, terug te vinden. Het minste
wat men ervan kan zeggen is dat ze een ‘nieuw’ perspectief op cultuurvorming,
cultuurbeweging en cultuurbeleid bieden.
J. Servaes

Jan Kerkhofs, Het gezin in goede en kwade dagen, Lannoo, Tielt/Bussum,
1982, 164 pp.
Deze ‘bundeling essays'’ bevat heelwat aanzetten en perspectieven voor een leven
in relatie. De reflectie wordt gaande gehouden door zorgvuldig gekozen citaten die
een lange (vooral) christelijke traditie aanwezig brengen. Op die manier krijgen de
zogenaamde actuele problemen een achtergrond die ons moet behoeden voor wettische
kort-
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zichtigheid. Ik denk hierbij vooral aan de hoofdstukken over Trouw, Huiskerk en
Gebrokenheid. Een diep aan voelen van het mysterie van de andere persoon en van
de uniciteit van zijn relaties, loopt als een rode draad door deze essays.
In het centrale hoofdstuk nodigt de auteur ons uit elke liefdesrelatie te benaderen
als een ikoon, d.w.z. als een reële aanwezigheid van de Liefde zelf. De weg daar
naartoe wordt geschetst als een ingaan op het menselijk verlangen naar helderheid
en transparantie.
De hoopvolle toon van deze essays zal velen ongetwijfeld helpen dieper in te gaan
op die ontmoetingen die hun leven richting geven in ‘goede en kwade dagen’.
H. Roeffaers

Amos Perlmutter, Modern Authoritarianism, A Comparative Institutional
Analysis, Yale University, New Haven/Londen, 1981, 208 pp., £12,25.
Autoritaire regimes zijn waarschijnlijk zo oud als de wereld. Toch lijken staatsvormen
als fascisme, nazisme en communisme typisch twintigste-eeuwse verschijnselen te
zijn. In dat opzicht verschilt onze tijd kennelijk fundamenteel van andere eeuwen.
Niet ten onrechte spreekt Perlmutter dan ook van ‘the most conspicuous political
fact of modern times - authoritarianism’ (IX). Over dit onderwerp zijn inmiddels
bibliotheken vol geschreven, vooral sinds Hannah Arendt haar baanbrekende werk
The Origins of Totalitarianism had gepubliceerd. Perlmutter verzet zich echter tegen
de aanpak zoals die door Arendt en haar leerlingen (‘the totalitarian school’) werd
en wordt gebezigd. Deze concentreert zich volgens hem teveel op de ‘metafysische’,
ideologische kenmerken van autoritaire regimes, die echter zelden een bevredigende
verklaring kunnen bieden voor het feitelijk bestaan en optreden daarvan. ‘The seizure,
regeneration and conduct of both leftist and rightist authoritarianism depend in the
long run on authoritarian political structures and not on ideology’ (72). Het zijn dan
ook vooral de politieke structuren van autoritaire regimes die in dit boek worden
bestudeerd; het richt zich voornamelijk op het geven van een uitvoerige typologie
en functionele analyse van dergelijke politieke constellaties. Een vrij hoge graad van
abstractie is daarvan het gevolg, ook al adstrueert Permutter zijn uiteenzettingen wel
met concrete voorbeelden uit talloze landen. Of hiermee een uitputtende verklaring
is gegeven van ‘both the dynamics and the political longevity of authoritarian systems’
(XIII), mag de vraag blijven. Perlmutter belicht in ieder geval belangrijke aspecten
van het functioneren van totalitaire dictaturen, die in meer ideologisch-filosofische
behandeling wellicht teveel buiten beschouwing blijven.
Ger Groot

Literatuur
Andreas Roels, Een werkmier, Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982,
118 pp., BF 295.
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Jan Schepens begint zijn opstel over ‘Vlaamse arbeidersliteratuur’ (Kreatief, mei
1979) met de opmerking dat de Vlaamse letterkunde voor een groot deel een
schepping is van intellectuele middenstanders met als gunstig gevolg dat zij vrij
democratisch is, maar minder verheugend is het middelmatisme. Echte
arbeidersliteratuur, d.i. niet literatuur over arbeiders, maar literatuur door arbeiders
gemaakt, is er niet veel omdat een arbeider die in het produktiesysteem zit, vaak met
ploegenstelsel, materieel in de onmogelijkheid verkeert om te schrijven, omdat de
geschreven taalbeheersing problemen meebrengt voor wie maar tot z'n 14 jaar school
gelopen heeft, omdat uitgevers er geen brood in zien en omdat, als het een arbeider
toch gelukt én te schrijven én uitgegeven te worden, hij dan vrij vlug overstapt naar
de genoemde categorie van intellectuele middenstanders.
Andreas Roels schrijft echte arbeidersliteratuur. Vanuit zijn eigen ervaring kan
hij zijn personage Gilli dan ook de wereld van de fabrieksarbeider van binnen uit
doen beschrijven. Gilli is een vaderloze jonge werkman met een alleen op geld beluste
moeder en een schat van een grootmoeder die hem in de week-ends opvangt. Van
alle kanten wordt Gilli de traditionele arbeidsethos aangepraat: uitsluitend met werken
en je plichten vervullen bereik je wat in het leven, de gewone man mag zomaar geen
kritiek geven want hij is maar een kleine schakel in heel het arbeidsproces. Via de
avondschool en
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later via veel zwartwerk probeert hij vooruit te komen, maar beide kan hij niet
volhouden. Als Gilli in een nerveuze bui op een dag het waagt de ingenieur in de
fabriek tegen te spreken wordt hij van de band verplaatst naar de nog ongezondere
spuitafdeling. Na een periode van koestering van opstandige gevoelens en na een
schuchtere poging om in de lokale politiek te gaan, besluit Gilli dat hij zich bij de
situatie best neerlegt: ‘Hij zal voortaan redelijk zijn. C'est tout.’
Gilli is een gevoelige jongen die van stilte houdt, de eenzaamheid van de natuur
opzoekt, boeken leest (Jean Genet op het toilet van de fabriek!), zich door vrouwen
wel aangetrokken voelt maar door een niet duidelijk uitgesproken homofiele
geaardheid geen relatie wenst aan te knopen. In het boek worden nogal wat sprongen
gemaakt in de tijd: Gilli lijkt nu eens 15-16 jaar dan weer tien jaar ouder. Personages
duiken op in een hoofdstuk om dan definitief te verdwijnen. Die sprongen vinden
hun verklaring in het feit dat het om tien verhalen gaat die een cyclus vormen maar
niet de hechte eenheid van een roman. Die mededeling zou best elders dan op de
achterflap staan. Het directe taalgebruik van de auteur komt zeer authentiek over en
zijn beschrijving hoe Gilli tot het besluit gekomen is zich te conformeren maakt
duidelijk, dat dit conformisme geen synoniem is van een ideeënloos, onbewust
bestaan. Een werkmier is het verhaal van een arbeider, één van de miljoenen, die
even uit de band springt om dan weer meegezogen te worden. Maar het relaas van
dat even uit de band springen is belangrijk, literair én maatschappelijk.
J. Gerits

Walter van den Broeck, Tien jaar later: 't Jaar 10, NVT cahier nr. 3,
Manteau, Antwerpen, 1982, 60 pp., BF 195.
Dit toneelstuk is een vervolg op zijn succesrijk stuk uit 1971 Groenten uit Balen. In
het gezin Debruycker is iedereen 10 jaar ouder geworden sinds de staking bij Vieille
Montagne die toen negen weken geduurd heeft. Opa is overleden. Jan Debruycker
is gepensioneerd en zijn schoonzoon Luc werkloos. Een nieuw personage is oom
Albert uit Oostende die bij zijn zus Clara en schoonbroer Jan logeert, wachtend op
een raadselachtig telefoontje dat voor hem het sein is om naar het zuiden van Frankrijk
te vertrekken. De atmosfeer in het huis van de Debruyckers die spanningen verwekt
is die van crisis, werkloosheid, druk van de afbetalingen, angst, uitzichtloosheid. En
tot slot schrijft Jan nog maar eens een naïef-utopische brief naar de koning. Groenten
uit Balen bezat het elan van een oproep tot solidariteit met de stakers van Vieille
Montagne te Balen. Tien jaar later: 't Jaar 10 staat los van een concreet sociaal
conflict, het bevat geen oproep tot solidariteit, wel tot bewustwording van de
krampachtigheid waarmee geleefd moet worden in zovele gezinnen Debruycker.
J. Gerits

Hemmo Drexhage, Spelen met vandaag, Manteau, Amsterdam/Antwerpen,
1982, 206 pp., BF 415.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

Hoewel Spelen met vandaag zijn eerste roman is, is de uit Den Haag afkomstige
40-jarige auteur niet aan zijn proefstuk toe. Na studies Nederlands en Dramaturgie
aan de Universiteit van Amsterdam werkte hij bij de NCRV-televisie. Als free-lance
dramaturg regisseerde hij voor de tv o.m. een half dozijn bewerkingen van verhalen
van Herman Pieter de Boer en in 1981 nog Jan Rap en z'n maat van Yvonne Keuls.
In zijn roman lezen we hoe een socialistische wethouder van Ruimtelijke Ordening
en Stadsvernieuwing in een grote Nederlandse stad door zijn eigen fractie tot ontslag
nemen verplicht wordt. Breekpunt zijn de plannen met een hofje dat de eigenaars
willen restaureren maar projectontwikkelaars bestemd hebben voor de afbraak om
op die plaats kantoorgebouwen op te trekken. De hele discussie gaat om wat nu de
prioriteit heeft: werkgelegenheid of woongelegenheid. Een vreemde dichotomie voor
een beschaafd en ontwikkeld land. De wethouder wil niet meer ‘spelen met vandaag’,
d.i. vrij zorgeloos politieke beslissingen nemen op korte termijn zonder toekomstvisie.
Daarom gaat hij dwarsliggen. Ook als gevolg van zijn omgang met één van de
actievoersters tot behoud van het hofje, een omgang die tot een losse verhouding
evolueert. Zijn weigering om het meerderheidsstandpunt - afbraak - te delen wordt
dan ook uitgelegd als geïnspireerd door persoonlijke amoureuze veeleer dan door
beleidsmotieven. De wethouder neemt ontslag, gaat gescheiden van zijn vrouw op
een flat leven in de hoop met de twintig jaar
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jongere actievoerster een vaste verhouding te kunnen beginnen, wat evenmin doorgaat.
De vertrouwdheid van de auteur met de media theater en televisie blijkt uit zijn
roman: vlotte dialogen, een degelijk plot, goed uit de verf komende personages,
inspelen op een heet hangijzer zoals de woningnood in Nederland. Maar die
vertrouwdheid heeft ook een schaduwzijde. De auteur formuleert gevat via zijn
hoofdpersonage zijn kritiek op bepaalde vormen van salon- en vergader-socialisme
(zoals Piet van Aken in De blinde spiegel maar dan honderdmaal verdund), hij lanceert
enkele gevatte ideeën m.b.t. het kunst- en woonbeleid, de man-vrouw relatie e.a.,
maar echt treffen doen ze niet. Verpakt in een gladde formulering of voorzien van
de nodige vraagtekens wordt de kritiek op bepaalde toestanden voor de helft ontkracht.
Geëngageerd kan men zo'n roman dan ook niet direct noemen, wel satirisch zonder
echt te bijten.
J. Gerits

Jef Geeraerts, Diamant, Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982, 347 pp.,
BF 395.
Met Diamant is Geeraerts aan zijn derde ‘thriller’ toe. Opnieuw is aan het schrijven
een jaar ‘research’ voorafgegaan in Antwerpen, New York, Hong Kong en Zaïre.
De opgedane kennis over ontstaan, ontginning, bewerking, benamingen, distributie,
prijzen en smokkel van diamanten heeft hij in het 15de hfdst. opgestapeld in een
gesprek - eigenlijk een ‘college’ in de strikt academische zin - van een journalist met
het hoofdpersonage. Die uiteenzetting van de journalist moet 30 pp. lang bewijzen
hoe goed Geeraerts zijn huiswerk over de wereld van het diamant gemaakt heeft.
Geeraerts houdt -zoals bij zijn vorige thrillers- ook rekening met de bij een breed
publiek aanwezige belangstelling voor het reilen en zeilen in onze vroegere kolonie
en voor geregeld opduikende corruptieschandalen. Hij is zelf lang genoeg ambtenaar
geweest om te weten welke fascinatie uitgaat van het bezit en de uitoefening van
macht. Niet alleen in De coltmoorden die in 1990 geplaatst zijn, ook in 1982 blijken
die stoere binken van rijkswachters (met een zijdelingse allusie op majoor François
en zijn drugzwendel) niet aan de verleiding van machtsmisbruik, corruptie en chantage
te kunnen weerstaan. Geeraerts speelt ook in

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

374
op de in crisistijden scherper aanwezige gevoelens van machteloosheid, die men wil
compenseren door gedroomd bezit van goederen en macht. Leveranciers van die
dromen zijn o.m. quizmasters, producenten van Dallas-feuilletons en auteurs van
consumptieliteratuur. Geeraerts etaleert in Diamant verscheidene vormen van macht
gebaseerd op geld, hiërarchische rang, seksuele potentie en fysische superioriteit.
Vrouwen zijn louter aantrekkelijke sex-partners die hun mond best zoveel mogelijk
dicht en hun benen zoveel mogelijk gespreid houden. Pas dan zijn ze rustpunten voor
mannen bij de afhandeling van hun ingewikkelde transacties die zeer veel energie,
lef, koelbloedigheid, deskundigheid en een machiavellistische uitschakeling van alle
morele principes vereisen. Want wie niet moordt, wordt zelf vermoord, nietwaar.
Geeraerts schrijft ook een literatuur die duidelijk aan het verwachtingspatroon van
de zwijgende meerderheid beantwoordt: een neger, ook al doet hij zich als een
gesofisticeerde diamantsmokkelaar voor, blijft toch altijd maar een zwetende bosneger,
een jood spreekt een ander Antwerps dan zijn medeburgers en aangezien de mensen
aan de top van het zakenleven en de politiek de grootste dieven zijn, hoeven de kleine
lui toch geen oneerlijk verworven ‘kruimels’ te minachten. Geeraerts zit hiermee in
de brede stroom van de consumptieliteratuur, wat hem zeker geen windeieren legt.
De verkoopsstunt voor Diamant is het inlassen aan het einde van het boek van een
heuse wedstrijd met een hoofdvraag, een schriftingsvraag en een wedstrijdreglement.
Enige prijs: een diamant geschonken door Jef Geeraerts. Toch maar eerst zorgvuldig
p. 164 lezen alvorens mee te doen.
J. Gerits

Gwij Mandelinck, De droefheid is in handbereik, Lannoo, Tielt/Bussum,
1981, 47 pp., BF 250.
Zoals in vorige bundels heeft Gwij Mandelinck (pseudoniem van de 45-jarige Guido
Haerynck) een driedeling aangebracht. Het eerste deel (‘In woord en wederwoord’)
bezingt een vrouw in sacrale, bijbels aandoende, plechtige en ook aan de
natuurelementen ontleende beelden. Deze vrouw incarneert en bewerkt dagelijks
opnieuw het wonder van het leven en moet in de emulatio met de vrouw uit het laatste
hoofdstuk van het bijbelse boek der Spreuken zeker niet voor haar onderdoen.
In het eerste gedicht van het tweede deel (‘Op lemen voet’) wordt al een wijziging
van het perspectief aangekondigd: ‘Het grote feest is om’. Van de liefde liggen nog
maar de kruimels in de vrouw haar hand, haar lichaam is ‘doorscheurd van ieder
kind’ en de belofte van onvergankelijkheid van leven en liefde maakt plaats voor het
besef van onderworpen zijn aan de tijd. Het afscheid is nabij, de dood wordt
voorbereid: ‘voor de uitzet van de doodsbruid / ligt het linnen stijf geplooid’ (p. 23).
De aangekondigde aftakeling wordt in het derde deel (‘Jichtig langs de grote
dingen’) geconcretiseerd: vingers worden jichtig, appels verrimpelen, een hand beeft
bij het vullen van de glazen, slapeloosheid, slechte spijsvertering, ‘de moeheid lijft
haar langzaam in’ (p. 41), ‘nu moet zij naar de winter gaan’ (p. 43).
In deze met de Yang-prijs en de Gezelleprijs bekroonde bundel beschrijft de dichter
de gloed van het leven en de liefde (I), de schaduw van de naderende dood (II) en
de voorbereiding op het definitieve ‘kruisverhoor’ (III). Hij doet dat in een
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geciseleerde taal die toch in de realiteit verankerd blijft. Gwij Mandelinck is een
dichter van rijke, niet van dure woorden. Hij is een Renaissance-dichter die zich niet
binnen de gaafheid van de vorm terugtrekt, maar die de realiteit - ook die van de
dood - een glans schenkt die niet louter schijn is, maar weer-schijn van een rijpe
innerlijke beleving. Zeer aanbevolen.
J. Gerits

Dolores Thijs, Drüben is het gras groener, Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1982, 133 pp., BF 325.
Zoals haar debuut Vrouwenval (over haar echtscheiding) kan ook het tweede boek
van Dolores Thijs autobiografisch genoemd worden. Het verhaalt het verblijf van
Lena in Oost-Berlijn van eind '56 tot '59 samen met haar moeder en haar vader,
buitenlands correspondent bij de Rode Vaan. Lena is een twaalfjarige puber als zij
in Oost-Berlijn aankomt, zij is een vijftienjarige jonge vrouw die drie jaar later weer
naar het vreemde Brussel spoort. Door de ogen van Lena bekijkt S. de relatie tussen
haar ouders. De vader is uit het verzet naar de KP
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overgestapt en via Front en De Rode Vaan in de journalistiek beland, hij wenst alleen
van en voor zijn communistisch ideaal te leven. De moeder daarentegen merkt nuchter
op dat hij zijn ideaal maar kan beleven omdat zij de hele dag mee uit werken gaat
en zij doet haar aankopen in West-Berlijn - de Muur stond er nog niet - omdat zij
het verdomt in lange rijen aan te schuiven voor het kopen van de primaire produkten.
Lena beschrijft ook haarscherp, nuchter en genuanceerd haar schoolervaringen,
haar contacten met de Oostberlijnse jongeren, haar balletopleiding in de besloten
gemeenschap van de balletschool van Frau Karsten, haar kalver- en
correspondentieliefden, de vakanties in de voor partijfunctionarissen en buitenlandse
gasten gereserveerde ‘Erholungsheime’ en in de vakantiekampen van de Freie
Deutsche Jugend.
Drüben is het gras groener is een ook voor jonge lezers interessant boek wegens
de onbevangen manier waarmee het leven ‘achter het IJzeren Gordijn’ in de jaren
vijftig getekend is, bewust van maar niet gedicteerd door de ideologische
Oost-West-tegenstelling.
J. Gerits

Frans Buyens, Willem Elsschot, een burgerlijk geweten, BZZTôH,
's-Gravenhage, 1978, 64 pp., f 11.
Dit essay van Frans Buyens (o1924), geschreven in 1949, uitgegeven te Antwerpen
in 1951 en herdrukt in 1958 onder de titel: ‘Willem Elsschot, een inleiding tot zijn
werk’, werd in 1978 in Nederland opnieuw uitgegeven onder de titel ‘Willem Elsschot,
een burgerlijk geweten.’ De auteur, een bekend maker van documentaire films, was
ook regisseur van de verfilming van Elsschots Het dwaallicht. In zijn essay looft hij
Greshoff, de Noorderbuur die Elsschot naar waarde heeft geschat en die hem in het
begin van de jaren dertig aangespoord heeft om weer te gaan schrijven, met als
resultaat het in 14 dagen geschreven boek Kaas. Hij legt de nadruk op het
autobiografisch karakter van Elsschots oeuvre bepaald door slechts twee polen: de
zakenwereld en het gezinsleven. Hij relativeert sterk het op Elsschot geplakte etiket
van cynisme door aan te tonen dat Elsschot geenszins een cynisch auteur was, wel
de beschrijver van een cynische maatschappij. Essentieel in Elsschots oeuvre is de
onmachtige opstand van de kleinburger tegenover zijn eigen burgerlijkheid en
tegenover de maatschappij die hem verslindt. Die goed geargumenteerde stelling
mocht in het Elsschot-jaar 1982 inderdaad nog eens onder de aandacht gebracht
worden.
J. Gerits

Irina Van Goeree, De roos van Agapia, Standaard-Antwerpen/Van
Kampen-Bussum, 1982, 152 pp., BF 390.
Literatuur, proza en poëzie, is vaak een verhaal van liefde en dood. De laatste roman
van Irina Van Goeree kan in drie woorden samengevat worden: Ik mis je.
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De ik-figuur, een danslerares, probeert ondanks de dood van haar man die architect
was, verder te leven en te dansen, niet toe te geven aan de verstikkende wanhoop,
creatief te zijn met haar leerlingen, in een Achterbergiaanse poging om het
doodsgebied, waar de geliefde man nu verblijft, in haar leven zonder hem te
integreren. Men kan dit therapeutisch schrijven noemen hoewel dit het schrijven als
levensbehoefte nooit volledig verklaart. De roos van Agapia is een tot woorden
getransformeerde snik, een poging om via herinneringen, symbolen, dromen en
projectie van gevoelens het verdriet te formuleren dat van alle mensen is, maar in
het bijzonder van wie zopas de geliefde begraven heeft en het doet er niet toe of
‘zopas’ maanden of jaren geleden is.
Misschien ontbreekt in het boek een tegenstem, die de monoloog van de ik-figuur
op een ingrijpender manier kan doorbreken dan de personages als ‘broer’, de
balletleerlinge Tessa, de buurman, e.a. De verdoving door het verdriet van de ik-figuur
heeft naargelang het verhaal vordert een verdovend effect op de lezer omdat
gewenning optreedt. De schrijfster heeft het aangedurfd 150 pp. lang te balanceren
op een strak touw van woorden gespannen boven haar gevoelens. Vallen had
sentimentaliteit betekend. Maar ze is niet gestruikeld. ‘Ik zal in het licht blijven staan,
tot hij mij de weg vraagt, hij die mij verwacht’ is dan ook de sterke slotzin van dit
zeer authentieke verhaal van liefde en dood.
J. Gerits
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Frank Albers, Angst van een sneeuwman, Soethoudt, Antwerpen, 1982,
123 pp., BF 290.
Frank Albers (o1960) is met Angst van een sneeuwman aan zijn derde publikatie toe.
Na twee dichtbundels debuteert hij nu in het proza met deze ‘preteksten’ waarin hij
de werkelijkheid van zijn generatie met woorden omsingelt, afbakent, maar niet
afmaakt.
Het is de werkelijkheid beleefd door Roger de Laet, conciërge van een half dozijn
Bijlmer-achtige slaapflats aan de rand van een grote stad. Zijn vriendin Lin, die
toneelschool volgt, heeft hem verlaten. Zelf heeft hij het gevoel er totaal nutteloos
bij te lopen. Dat maakt hem wanhopig en eenzaam, terwijl al wat gebeurt hem als
onwezenlijk voorkomt. In het tweede deel verlaat hij de flats om onder te duiken in
de stad, wetend dat hij in de krant beschreven staat als een sadistische vijfvoudige
moordenaar.
De lezer komt niet te weten of dat een gegronde verdenking of een waandenkbeeld
van hem is. Dat is niet belangrijk, want niet de feiten maar hun al dan niet vermeende
effect zijn belangrijk zoals in de geciteerde songtekst wordt uitgedrukt: ‘Facts cut a
hole in us’. Door een koele, zakelijke, NR-achtige beschrijving slaagt Albers in het
eerste deel erin een beklemmende sfeer te creëren, maar in het tweede deel waarin
De Laet ronddoolt door de stad (op de vlucht voor zichzelf? voor de politie?) breekt
de opgebouwde spanningsboog af. Niettemin kan van deze debuutroman gezegd
worden dat hij de problematiek van de nieuwe generatie tachtigers op een intelligente
en doordringende wijze verwoordt.
J. Gerits

Literatuurwetenschap
Robert Scholes, Semiotics and Interpretation, Yale University Press, New
Haven/London, 1982, 161 pp., £9.
Semiotics and Interpretation is door Robert Scholes bedoeld als een praktische
tegenhanger van zijn eerder verschenen, meer theoretische, inleiding Structuralism
in Literature (Yale, 1974). Beide boeken zijn duidelijk gericht op het (literatuur)
onderwijs, waarin de semiotische analyse (die zoekt naar expliciete of verzwegen
codes in een tekst of cultureel verschijnsel) volgens Scholens een belangrijke rol kan
spelen. Dit boekje is voornamelijk bedoeld als voorbeeld van enkele van dergelijke
analyses, op verschillende gebieden van ‘tekstualiteit’.
De eigenlijke analyses worden voorafgegaan door een tweetal nog wat theoretische
en pedagogische hoofdstukken, waarin Scholes overigens een verrassende en
verfrissende nuchterheid aan de dag legt. De analyses zelf houden zich, zoals gezegd,
met verschillende soorten ‘teksten’ bezig, maar toch is het opvallend dat Scholes het
best uit de voeten komt wanneer hij expliciet literaire teksten onder handen heeft.
Een paar uitstekende hoofdstukken over de interpretatie van gedichten en van een
kort verhaal van James Joyce worden zo geflankeerd door aanzienlijk minder sterke
uiteenzettingen over o.a. de film, de ironie in het drama en de anatomie van het
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vrouwelijk lichaam. Men kan zich ook niet aan de indruk onttrekken dat Scholes
daarbij het kader van de semiotiek soms ruimschoots te buiten gaat, een inconsistentie
die ongetwijfeld mede is veroorzaakt door het feit dat de meeste hoofdstukken al
eerder als artikel werden gepubliceerd. Wat niet wegneemt dat Scholes uiterst helder
kan schrijven en in kort bestek en met weinig omhaal zeer veel duidelijk kan maken
van de semiotische methode van vooral Todorov, Genette en Barthes. Dat hij daarbij
een soms wat ál te ostentatieve flirt naar het feminisme niet altijd heeft kunnen
onderdrukken, kan hem dan wel vergeven worden.
Ger Groot

P. Macherey, Gebroken Spiegel, Over de realistiese illusie, SUN, Nijmegen,
1981, 102 pp., f14,50.
P. Machereys opvattingen over literatuur en realisme die in de jaren zestig nogal
ophef maakten lijken nu voor een groot deel aan een herwaardering toe. Voor een
deel ook zijn ze tot de algemene opvattingen over literatuur gaan behoren - en dat is
waarschijnlijk wel het bewijs dat ze niet enkel een modeverschijnsel waren. Er kleven
ook zwakkere aspecten aan Machereys opvattingen. Daarom was het goed van de
redacteuren van deze reeks om naast een paar opstellen van Macherey (in feite: een
opstel, een
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interview en een résumé van zijn Jules Verne-studie) een uitvoerige kritische
randbemerking op te nemen (van A. Mertens). Dit lijkt me uiterst geschikte en
inspirerende lectuur voor het literatuuronderwijs en voor letteren-studenten.
E. de Kuyper

J.V. Harari, Textual Strategies, Perspectives in Post-Structuralist Criticism,
Cornell University, Ithaca, 1979, 475 pp., $8,95.
Het post-structuralism is een vrij recent Amerikaans verschijnsel. Het houdt de late
ontdekking in van de Franse structuralisten, het annexeert dit door het etiket ‘post’
op te kleven, want de eigen bijdragen, zoals mag blijken uit deze reader, doen naar
mijn mening, niet veel meer dan de voorbeelden parafraseren. Barthes, Derrida,
Foucault, M. Serres, L. Marin en R. Girard worden op die manier op een nogal
artificiële gelijke noemer gezet. In zoverre is het echter een voor de VS nuttige en
laattijdige introductie van deze auteurs. Doch de manier waarop dit geschiedt wekt
bij mij niet zo veel vertrouwen. Ergens kan ik mij niet ontdoen van een eerste indruk
- die ik graag later wil corrigeren als daar behoefte voor is - dat dit een soort
recuperatie is. Feit is toch wel dat zo'n ondernemingen in de hedendaagse culturele
sfeer niet enkel negatieve effecten hoeven te hebben, en dat-laten we het hopen- er
toch steeds, vroeg of laat, iets van over zal schieten.
Eric de Kuyper

Karl Ernst Maier, Jugendliteratur. Formen, Inhalte, pädagogische
Bedeutung, Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1980, 304 pp., DM 19,40.
De auteur, een professor in de pedagogiek, brengt hier een volledig herwerkte en
bewerkte 8ste druk van het in 1965 verschenen handboek over jeugdliteratuur
Jugendschrifttum. Inhoud en opzet zijn zo grondig gewijzigd dat een nieuwe titel
hier wel op zijn plaats is. Het boek valt uiteen in twee grote delen. In deel één komen
de verschillende vormen van jeugdliteratuur aan bod, het beeldverhaal, de
kinderpoëzie, het sprookje, de verhalenboeken, de meisjesboeken, de
avonturenverhalen, het geëngageerde jeugdboek, de strip en het zakelijk boek aan
de beurt. Telkens probeert de schrijver een omschrijving te geven van het begrip,
waar nodig splitst hij het nog verder op in deelaspecten of gaat even terug in het
verleden. In bepaalde rubrieken gaat hij verder in op de bedoeling van bepaalde
vormen, geeft enkele pedagogische consequenties of kritiek, zoals o.a. op de
meisjesboeken. Een uitgebreide literatuurlijst sluit telkens elk onderdeel af. In het
tweede deel behandelt hij de literatuurtheorie van het jeugdboek vanuit drie
invalshoeken: het literaire, het pedagogische en het ‘leserkundliche’. In dit laatste
deeltje wordt de jeugdliteratuur bekeken vanuit het standpunt van de jonge lezer, als
het ware vanuit de verworvenheden van de receptie-esthetica. Ook hier sluit een
literatuurlijst elk onderdeel af. Het positieve aan dit boek is dat Maier zijn
wetenschappelijk inzichten op een begrijpbare en genuanceerde manier weet uit te
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drukken zodat de lezer - studenten, leraars, schoolbibliothecarissen - er gemakkelijk
bijkan. Het geheel is een uiterst leesbaar handboek van hoge kwaliteit geworden.
Ludo Sollie

M. Dahrendorf, Kinder- und Jugendliteratur im bürgerlichen Zeitalter.
Beiträge zu ihrer Geschichte, Kritik und Didaktik, Scriptor, Königstein,
1980, 336 pp., DM 36.
In een eerste deel wil Dahrendorf de kritiek en de didactiek van kinder- en
jeugdliteratuur op nieuwe wegen helpen. Aan de hand van voorbeelden overloopt
hij de geschiedenis van dit genre en de kritiek erop vanaf de 19de eeuw tot op onze
dagen. De nadruk ligt vooral op de twintigste eeuw. Positief is dat hij alle filosofische
en maatschappelijke strekkingen aan bod laat komen, alsook de beide Duitslanden.
Een tweede deel houdt zich bezig met de lezer. Vanuit de ontwikkelings-psychologie
en de sociologie probeert hij de jonge lezer te volgen en hierdoor tot nieuwe inzichten
te komen. Zijn analysen monden uit in een nieuw model voor het analyseren van
kinder- en jeugdliteratuur. Voor het onderwijs is vooral het laatste deel belangrijk.
Hierin probeert de auteur de gevolgen van zijn bevindingen voor het pedagogisch
en didactisch handelen uit te schrijven.
Dit boek is belangrijk voor alwie met kinder- en jeugdliteratuur beroepshalve bezig
is. Niettegenstaande het steunt op voorbeel-
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den uit Duitstalige kinder- en jeugdliteratuur, zijn de besluiten die hij trekt even
toepasbaar op het Nederlandstalige gebied. Belangrijk is het ook omdat de
receptie-esthetica, die in de algemene literatuurwetenschap de laatste tijd sterk aan
bod komt, hier toegepast wordt op kinder- en jeugdliteratuur, zodat ook in de
benadering van dit genre de lezer centraal komt te staan.
Ludo Sollie

K.E. Maier (Hrsg.), Kind und Jugendlicher als Leser. Beitrage zur
Jungleserforschung, Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1980, 238 pp.,
DM 21.
Deze verzamelbundel benadert de jongere als lezer en tracht van daaruit bepaalde
aanzetten te geven voor het begeleiden van deze jeugdige lezer.
In zijn inleiding probeert Maier de ontwikkeling van de psychologische en
sociologische onderzoekingen op dit gebied te volgen om zo te komen tot
afzonderlijke bijdragen die verder bouwen op de verworvenheden van bovengenoemde
onderzoekingen.
In een eerste reeks artikelen wordt geprobeerd de literaire ontwikkeling van
kinderen en jongeren te volgen, wordt stilgestaan bij de typologie van de lezer en
wordt er ruim aandacht besteed aan de leesmotieven. Al deze aanzetten steunen op
de verworvenheden van de psychologische kennis van de jonge lezer. Dahrendorf,
hier te lande geen onbekende meer, probeert vanuit de sociologie de lezer te benaderen
en wijst op de niet te onderschatten invloed die het milieu en de daarin heersende
rollenpatronen op de jonge lezer uitoefenen.
In een volgende bijdrage worden statistische gegevens verwerkt en geanalyseerd
vanuit de vraag: welke relatie bestaat er tussen boek en lezer enerzijds en de andere
media anderzijds. Een onderzoek dus naar de communicatieverhoudingen.
De drie volgende bijdragen richten zich vooral op de school en de rol van de
bibliotheek. Belangrijk is hierin aan te stippen dat hier veel aandacht wordt besteed
aan de leesevolutie bij scholieren en leerlingen. Het geheel steunt uiteraard op
gegevens en statistisch materiaal dat in Duitse scholen en bij Duitstalige jongeren
werd verzameld.
Dit vermindert de bruikbaarheid van de bereikte bevindingen voor ons taalgebied
echter niet.
Ludo Sollie

Norbert Kohl, Oscar Wilde. Das literarische Werk zwischen Provokation
und Anpassung, C. Winter, Heidelberg, 1980, 703 pp., br. DM. 190/geb.
DM. 210.
Deze magistrale dissertatie maakt voorbeeldig gebruik van een complexe methodiek
die de tekstanalytische basis verbindt met de biografische, literatuur- en
sociaalhistorische gegevens; het doel: het werk vooropplaatsen, niet de
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(schandaalreputatie van de) auteur. Dat gebeurt in chronologische progressie: de
ontgroeningstijd (epigonaal, tastend, vol invloedsfactoren die in hun verwerking
achterhaald worden), de sprookjes-periode (moreel-menselijke gedragssymptomen
strijden met de esthetische voorrang), de sociale periode (omstreden, hier duidelijk
geïnterpreteerd als disjunctie van individu en gemeenschap opgeheven in een
aanvechtbare, bepaald eigenzinnige sociale formulering), de corruptie-periode (The
Picture of Dorian Gray waarin esthetisch wangedrag, wankelend tussen literaire
pose en sociale praktijk, en (a)moreel bewustzijn een auctoriële symbiose aangaan),
de decadentie-periode (Salome, The Sphinx, met literair-schools sensualisme en
sociaalcontroversiële erotisering), de drama-periode (grondmotief van de bedreigde
gezinssamenhang en van de nagewezen eenling wat tot badineren met sociale en
esthetische paradoxen leidt die, als identiteitsconflict, als strijd tussen gevoel en ratio,
de grootse parodie The Importance of Being Earnest oplevert), tenslotte
maatschappelijke diffamatie die literair zoveel belang heeft dat hij, na de straftijd en
de sociale declassering, tot zelfverdediging, zowel openlijk als in fictionele vorm,
overgaat (waardoor S. een opmerkelijke analyse aanbiedt van De Profundis en The
Ballad of Reading Goal). Even opmerkelijk is de gigantische bibliografie die zowel
stavend wordt ingehaald als combattief-kritisch gecorrigeerd. Wilde komt eruit te
voorschijn als een symbool van het dilemma tussen de plichtenleer van de
burgerlijkheid en de vrijheidspretentie van de kunstenaar, die bezweken is aan het
conflict tussen de individuele behoefte aan zelfrealisering en de publieke
conformiteitseis. Natuurlijk was hij een nihilist in zijn (toch ook narcissistische)
opstelling t.o. vaste sociaal-morele ordewoorden; hij was tevens antirealistisch in
zijn esthetische code, tegelijk heterogeen en eclectisch en zo kwam hij tot de paradox
als watermerk en wapen tegen de waarheidsam-
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bitie van de conventie. Zo staat het werk van Wilde weer overeind; zijn leven
verdwijnt achter zijn oeuvre. En uiteindelijk is hij dan ook minder een simpel epigoon
dan een imponerend verwerker van de spanningen tussen kunst en samenleving.
C. Tindemans

Walter Reese, Literarische Rezeption, Metzler, Stuttgart, 1980, 96 pp.,
DM. 10,80.
In toch te essentialistische termen waardoor te eenzijdig de reeds ingewijden
aangesproken worden, schetst S. de voorgeschiedenis van de belangstelling voor de
wijze waarop literatuur wordt opgevangen door de bestemmeling. De marxistische
fundering (van F. Mehring tot K. Kosik), de structuralistische aanzet te Praag, de
hermeneutische specificering van H. Gadamer, de impuls uit de literatuursociologie
gaan de revolutionaire paradigmaverandering van H.T. Jauss, met in zijn spoor W.
Iser vooraf, waarbij de discussie in de DDR met deze typerende DBR-theorie aansluit.
Het slothoofdstuk tracht de overgang te situeren tussen enge produktgebonden visie
en een sociaalwetenschappelijk historiseren van de functie van een literaire tekst,
met grote aandacht voor leerproces en lezerattitude, met evenwichtige
accentsverdeling tussen traditie en erfenis, de empiristische modellen en de
bronnenstudie. Zoals gebruikelijk telkens met overvloedige en fundamentele
bibliografie.
C. Tindemans

H. Van Gorp, R. Ghesquière & R.T. Segers (eds), Receptie-onderzoek.
Mogelijkheden en grenzen, Acco, Leuven, 1981, 260 pp., BF. 395.
Helmut Kreuzer & Reinhold Viehoff (Hrsg.), Literaturwissenschaft und
empirische Methoden. Eine Einführung in aktuelle Projekte, Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen, 1981, 380 pp., DM. 78.
Een colloquium (KU Leuven, 1981) heeft getracht bij monde van prominente
theoretici en eigen onderzoeksrapporten de discussie over receptie-onderzoek
(historisch, hedendaags, esthetisch-interpretatief, didactisch) ook in Vlaanderen te
introduceren. Uit de discussie-notities vallen al enkele problematiseringen op, uit
weerzin of uit inzicht is niet goed uit te maken; de meer fundamen-
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tele contribuenten (als N. Groeben, W. Iser, G. Waldmann, H.-D. Weber) bouwen
zelf al aardig wat cruces in hun uiteenzetting in, waarbij de meer pragmatische
berichten voorlopig wat schuchter en kleinschalig uitvallen. Veel scherper en
uitgebreider, niet langer informatieve introductie maar regelrechte ervaringsdiscussie
brengt N. Groeben (met R. Wolff) in een ander symposiumrapport (Siegen, 1980)
en je treft er de echo aan op de bezwaren tegen elke vorm van empirisering van de
literatuurwetenschap. Ook hier toont de discussie, die de gebruikelijke
literatuurwetenschap onzacht terzijde schuift, zich oriënterend op vele en heterogene
onderzoeksmethoden zodat het resultaat een staalkaart vormt van de huidige praktijk,
aan dat ook de medestanders bezig zijn zich te groeperen in voorkeursoriënteringen
die steevast vanuit methodologische indekking tot stand komen. Bijzonder boeiend
zijn de velden waarin deze methoden dan tot toepassing komen maar die toch
nagenoeg allemaal met het leesproces te maken hebben terwijl het historisch
onderzoek meer aarzelend te werk dient te gaan bij gebrek aan raadpleegbare
proefpersonen. Wie ook maar enige belangstelling heeft voor wat thans omgaat in
de literatuurwetenschappelijke theorievorming en voor wat ons nog te wachten staat,
heeft beide publikaties broodnodig.
C. Tindemans

Herbert Grabes (Hrsg.), Literatur im Film und Fernsehen, Von Shakespeare
bis Becketi, Scriptor, Königstein/Ts., 1980, 188 pp., DM. 36.
Deze voordrachtenbundel houdt zich bezig met de diverse wijzen waarop van
literatuur gebruik wordt gemaakt in andersoortige media. Terecht bevatten alle teksten
een pleidooi voor ruimere en fundamenteler aandacht voor deze werkingsprocessen,
voorlopig een nog wat utopisch verlangen m.i. waar momenteel over
mediumspecifieke omzettingsmodaliteiten nog erg weinig bekend is en vooral een
theoretisch kader nog grotendeels ontbreekt. Nu reeds echter kan de vergelijking
tussen b.v. Visconti's Tod in Venedig-verfilming en Th. Manns uitgangtekst heel wat
aangeven van de aandachtsvelden waarop onderzoek zich richten moet. Vergelijkbare
thema's zijn R. Polanski's Macbeth of Fieldings Tom Jones in J. Osbornes filmscript.
Alle teksten houden zich op met het topos van de ‘verarming’ resp. ‘verrijking’ van
basisteksten bij de omzetting in andere medialiteit, soms wat humeurig en betweterig,
soms met constructieve voorstellen, alle toch bezorgd om het openen van wat een
heel nieuw veld belooft te worden. Het thema maakt bovendien een ervaring uit van
nagenoeg iedereen in deze tijd en vormt bijgevolg voor het onderwijs, als initiatie
in mediale cultuurverwerving, een grote behoefte, zo het al niet enige voorrang mag
opeisen.
C. Tindemans

Hugo Verdaasdonk, Literatuurbeschouwing en argumentatie, Huis aan de
Drie Grachten, Amsterdam, 1981, 182 pp., f 35.
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Niet exclusief voor een bepaalde periode maar als constante aanwezig in het
denksysteem van de literatuurbeschouwing op diverse tijden valt, stelt S., op dat de
bewijskracht ondermaats blijft. Weliswaar hanteren deze theoretici bepaalde
rechtvaardigingsschema's maar S. is van oordeel dat analogieredenering (onbewezen
overdraagbaarheid uit niet-verwante velden) en dialectische redenering (het
onderscheid tussen zo en anders opheffen door ze allebei aanvaardbaar te stellen)
bij alle frequentie van toepassing toch te kort schieten om als wetenschappelijk
toelaatbare procedure te gelden. Het betere deel van deze thesis bestaat in het aantonen
van deze frequentie. Het eventuele verwijt van willekeurige selectie valt m.i. weg
bij de eclectische vertegenwoordiging van tijden en vormen, ofschoon S.
voorkeursboemannen met grotere energie koestert (o.m. G. Genette, A. Greimas, R.
Wellek/A. Warren). Voorlopig blijft S.'s ambitie overeind dat de onduidelijkheid in
de basisstellingen van literatuurbeschouwers moet ophouden; hoe, zegt hij nog niet,
al lijkt het me evident dat het glijdende, niet-permanente criteria zullen worden,
afhankelijk van het evolutiebeeld van de literatuur zelf. Dat voor dergelijke, haast
genetische mutatie van de literatuurbeschouwing de institutie van de
literatuurwetenschap zelf in aanmerking komt, heeft hij ondeugend gesuggereerd
met een empirisch kort onderzoek van een aantal leraars-romanisten.
C. Tindemans
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Martin Walser, Selbstbewusstsein und Ironie. Frankfurter Vorlesungen,
Suhrkamp, Frankfurt, 1981, 212 pp., DM. 14.
Zelfbewustzijn als natuurlijke verdedigingshouding van de burger vooropzettend,
schuift S. de ironie naar voren als vanzelfsprekende bewuste strategie van de
maatschappelijke outsider binnen een literair raam. In een historische verkenning
die niet geschiedenis-belerend wil zijn, die Th. Manns ironie-systematiek uitvoerig
en omstandig karakteriseert, promoveert S. deze distantiëringshouding tot de
noodzakelijke attitude voor auteur én lezer als geloofsbasis voor de beweegbaarheid
van deze wereld.
C. Tindemans

Theater
Ingeborg Pietzsch (Hrsg.), Garderobengespräche, Henschelverlag, Berlin,
1982, 216 pp., DDR M 9.
Een reeks tijdschriftprofielen (Theater der Zeit) heeft S. tussen één kaft verenigd
zodat wat als anecdotische bladvulling was bedoeld, plotseling de status van een
bestandsopname verwerft. De meeste gesprekjes met verdienstelijke DDR-acteurs
(met uitschieters naar bevriende socialistische landen maar ook b.v. Dario Fo, Josef
Meinrad, Bernhard Minetti) kabbelen rustig voort met matig-belangrijke
mededelingen, wat nostalgisch gemijmer en een kramppoging alsnog tot een stevige
uitspraak te komen. Enige analyse zou het mogelijk maken het nagenoeg constante
gebrek aan zelfinterpretatie en theatervisie vast te stellen; de ondervraagster vangt
dit nergens op maar de lezer kan daar niet even gemakkelijk onder uit. Zo wordt het
ongewild toch een tijdsdocument dat over zijn informatieve doel heen ernstige vragen
opwerpt over de afstand tussen potentie en ambitie bij de uitvoerende kunstenaars.
C. Tindemans

James Redmond (ed.), Themes in Drama 4. Drama and Symbolism,
Cambridge UP, Cambridge, 1982, 264 pp., £19,50.
Dat symbool (in de dramatekst) en teken (als theatrale potentie) inderdaad in elkaars
verlengde liggen (een stelling waarmee M. Esslin polemisch een serie lezingen over
het dramatische symbolisme opent), wordt ook na de overige interventies niet evident
omdat wat bedaagd-literairwetenschappelijke opties (van het betere soort trouwens)
ongeproblematiseerd blijven. Zovele paradigmata waarin telkens een ‘andere’ lezing
van het symbool-begrip determinant is, laten geen overeenstemming toe; de conclusie
dient te luiden dat, bij alle waardering van de individuele bijdragen (over o.m. het
Kaboekitheater, A. Blok, R.E. Jones, T. Williams, S. Beckett, H. Pinter, M.
Maeterlinck, H. Ibsen, het recente Australische drama, A. Chekhov) een
gemeenschappelijk referentie-begrip afwezig was bij het begin en in de loop van de
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referaten niet naderbij werd gebracht. Incidentele interpretatie-momenten blijven erg
verhelderend en bevruchtend maar het ontbreken van een oriënteringscentrum maakt
het eindresultaat helaas al te vrijblijvend.
C. Tindemans

Ernst Schumacher, Berliner Kritiken. Bd III: 1974-1979, 325 pp., DDR M
22.
Günther Cwojdrak, Bei Licht besehen. Berliner Theaterkritiken, 215 pp.,
DDR M 9, Henschelverlag, Berlin, 1982.
Beide verzamelingen theaterkritiek (uit de krant Berliner Zeitung resp. uit het
tijdschrift Die Weltbühne tussen 1961 en 1980) hebben het grotendeels over dezelfde
voorstellingen binnen het exclusief-Oostberlijnse theater. Waar Schumacher (met
altijd toch geheven vinger) de theaterwaarde onderzoekt naar het samenspel tussen
functionele vormgeving en rechtlijnige wereldbeschouwing, dringen zich bij Cwojdrak
vaker artistieke waarnemingen en waarderingen op de voorgrond. Cwojdrak behoort
sterker tot het traditionele soort (Duitse) theatercritici die zelfbewust, kunstdoctrinair
en uit hun esthetische superioriteit hun verdict neerschrijven in puntige zinnen zonder
raadsels. Schumacher is meer de vlijtige ambtenaar die, met de vigerende wetten en
normen (voorschriften die hij zelf trouwens heeft helpen opstellen en doorzetten)
veilig in de rug, een aantal voorstellingskenmerken vergelijkt met het gangbare en/of
oirbare. Een enkele keer klimt hij ondernemend boven het bereikte standpunt uit en
verwijst naar wenselijke expressie- en interpretatieniveaus
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maar zijn temperament blijft hem doorgaans de baas en voert hem terug naar de
fundamentele overtuiging dat het theater slechts theater kan blijven als het volkomen
afschaduwing is van zijn socialistische geloof. Zo vormen beide selecties een boeiend
aandeel in de cultuur-en maatschappijhistorische evolutie van de DDR.
C. Tindemans

Neil Carson, Arthur Miller, Macmillan, London, 1982, 167 pp., £10, pb.
£2,95.
Terwijl de grote succesdrama's van A. Miller plichtsgetrouw hun synthese, analyse
en evaluatie meekrijgen, ligt de interesse toch sterker bij de latere periode waarin de
grote bijval uitblijft, enige ontwerpmoeheid evident wordt maar eveneens de gerijpte
tijdgenoot sterker waarneembaar wordt. Het lange essay wankelt daardoor tussen
dramamonografie en auteurspsychografie zodat de conclusie dat Miller zich recent
reveleert als een veeleer religieus auteur nog altijd verrassend maar niet langer
overrompelend aankomt.
C. Tindemans

Sally Beauman, The Royal Shakespeare Company. A History of Ten Decades,
Oxford UP, Oxford, 1982, 388 pp., £12,95.
De RSC, ontstaan als provinciaal troepje dat zich exclusief met Shakespeare wou
bezighouden en thans bestaand als een wereldensemble dat een klassiek en modern
repertoire beheerst, heeft 80 jaar lang Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van
de bard, bespeeld in zijn eigen schouwburg. Peter Hall, de huidige leider van het
National Theatre, bracht ze begin van de jaren 60 naar Londen, en nu hokt het
gezelschap in het imposante Barbican Centre. Halls bedoeling was een artistiek
tegengewicht te creëren voor het op-stapel-staande National Theatre; dat heeft politiek
gehakketak opgeleverd omdat de creatieve concurrentie matig gewaardeerd werd en
enige fusie buiten het gezichtsveld bleef. Wat partijdig toch zet S. deze bestendige
strijd, met nog steeds een kariger subsidiëring, uiteen. De success-story van het
ensemble gaat hand in hand met de geschiedenis van de produktie van Shakespeare
in Groot-Brittannië zoals te Stratford gerealiseerd. Met alle logische incidenten; de
strijd tussen eigenzinnige regenten en ondernemende regisseurs, de vedette-idee en
de ensemble-opvatting, de sobere stilering en de spectaculaire overdaad, de historische
tekstgetrouwen en de actuele naardehandzetters, de bemoeizuchtigen en de
artistiekbevlogenen. Daar springen profielen van grote individualisten uit: Frank
Benson, William Bridges-Adams, Sir Barry Jackson, Anthony Quayle, Peter Hall.
Het boek is uiteraard een ode waarin de dwarsliggers erg kwaadaardig worden
getekend en de geïnspireerden overemfatisch; dat verhindert evenwel niet dat het
totale verhaal de indrukwekkende consistentie aangeeft van het avontuur van de
eenzame dromer Charles Flower die Stratford bedacht en uitvoerde als een Britse
versie van de Meininger zodat het over de eeuw bekeken een vaak determinante
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bijdrage kon leveren tot de moderniteit van het theater door zich bij de continentale
vernieuwingen als eerste Brits gezelschap aan te sluiten. Een hommage bijgevolg
die af en toe te feestelijk wordt maar essentieel de waarheid niet vertekent van een
gezelschap dat tegelijk oer-Brits en open voor het andere-met-perspectief is geweest
en gebleven.
C. Tindemans

Viktor Rosow, Stücke, Henschelverlag, Berlin, 1982, 471 pp., DDR M 18.
S. (o1913) behoort tot de generatie die, verlost van de Stalinsyndromen, een ander
slag drama heeft aangedurfd dat, zoals de zeven hier afgedrukte teksten bewijzen,
al vlug tot een soort receptdramatiek is verstard, maar ondertussen erg speelbaar in
een socialistischrealistische recht-toe-recht-aan-stijl aandoet. Hij heeft wezenlijk
maar één thema: de jongelui die, onzeker over wat als leven op hen toekomt, een
soort verdwaasde amok lopen tegen de sociale conventies van een socialistische
maatschappij, daar enkele beschadigingen bij oplopen, hun wonden likken en helen
en zich braaf, gesterkt en misschien ook geleerd, in de rijen scharen. Het gaat, zoals
de titels al aangeven (Die ewig Lebenden, 1956; Unterwegs, 1962; Am Tage der
Hochzeit, 1964; Der Kulturnik, 1966; Klassentreffen, 1967; Vom abend bis zum
Mittag, 1966; Das Nest des Auerhahns, 1978), over rooie kleinburgers, met de
anecdote als startbasis, het existentiële avontuur als uitvoering, en de harmo-
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nie als doelstelling. Psychologisch is het vrij grof, terwijl er toch op realistische
afbeelding gemikt wordt; ook het poëtische verstillingsmoment is nooit ver uit de
buurt, al zinkt het te vaak weg in het schaamteloos sentimentele. Alle handelingen
zijn erg complex en de episodische structuur snijdt de spanning in mootjes. Kritiek
wordt rijk rondgestrooid, vaak zelfs cynisme, maar dan in de dialoog, niet in de
situatie, en beslist niet in de finale voltooiing. De publikatie blijft voor
niet-Russischkundigen een dankbaar gegeven.
C. Tindemans

Hermann Rohdich, Antigone. Beitrag zu einer Theorie des Sophokleischen
Helden, C. Winter, Heidelberg, 1980, 242 pp., geb. DM. 110, br. DM. 92.
De klassieke filologie kent in Sophokles' beroemde drama de tegenstelling tussen
die Antigone die haar leven bewust opgeeft (de dood als winst) en dezelfde vrouw
die zich (in de 4e episode) als model van levenswil manifesteert (verlies van het
leven). Hoe dat samen te rijmen? Het is een crux in een lange geschiedenis van de
interpretatie. Psychologische analyse schiet hier te kort; er volgde geen harmonisering
van deze dualiteit. Sophokles werd inconsequentheid verweten, een vlekje op de
grote worp was het. Met de versie van dit schoonheidsincident als promotie van de
offeridee en het plichtsbewustzijn keerde de heldin ongerept terug. Driftsuppressie,
zelfbedrog, levenswijsheid, subversieve realiteitszin, al deze opties komen in het
spectrum voor; de breuk bleef behouden, de filologie radeloos. De tegenstelling werd
ook overeind gehouden door er de politieke dimensie van te beklemtonen. En uiteraard
werd ook het existentialistische doodsmotief ontdekt. Recent is er aandacht ontstaan
voor de functie van het koor in de wijziging van Antigones gedrag, omdat precies
het koor met zijn standpunt van recht en schuld een andere argumentering gebruikt
dan Kreoon dat nodig acht. Zo werd de traditionele opdeling van het drama als
pro-Antigone en anti-Kreoon, een staaltje van weliswaar onpoëtisch maar des te
moralistischer, zoniet sentimenteel apriorisme, aangetast door de ethische, maar
ongevoelige en onpersoonlijke, correctheid van de koor-houding. Was het koor vaak
als aanpasserig, laf, slaafs getekend, bij S. staat het koor als orgaan van de dichter.
De bejaarde burgers verdedigen Kreoon niet maar de, weliswaar in hem
gerepresenteerde, politieke macht, m.a.w. de schrik voor de tiran dicteert wel hun
gedrag maar determineert niet hun houding. Bij alle ontragische (niet-antieke)
moderniteit in deze zingeving, wordt het koor nu bruikbaar als sleutel. S., die Hegels
thesis van beider schuld niet wenst bij te treden, vindt in de contradictorische
interpretatiegolven een onloochenbaar gegeven: in de tekst moet een crux zitten die
verheldering tot nog toe wist te verhinderen en dit dualisme heeft hij in deze
Habilitationsschrift ontward. De geduldige, regel na regel afspeurende leesmethode
wijst tenslotte de al te gebruikelijke visie van Antigones reine onschuld af,
herformuleert ze als de onmogelijkheid onschuldig te blijven in deze wereld met
onmiddellijk betreuren van deze toestand, waardoor het verweer tegen de
consequenties mede verantwoord kan worden. Uiteindelijk is het niet om de
schuldvraag of de levenszin van Antigone begonnen, maar om de ‘polis’ als garant
van leefbare existentie.
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C. Tindemans

Der magere Preis von Hector Quintero und andere kubanische Stücke,
Henschelverlag, Berlin, 1982, 224 pp., DDR M 9.
Dat dergelijk dun bundeltje uit de historische en actuele veelheid van het Cubaanse
drama slechts een zwakke vertegenwoordiging kan zijn, mag het belang van deze
selectie niet hinderen, want hoe dan ook bezit ze nieuwigheidswaarde. De drie
opgenomen teksten spiegelen zowel het maatschappelijk-politieke bewustzijn als het
dramaturgische vermogen. H. Quintero (o1942, Der magere Preis, 1964) is een lieve
persiflage vol volkse portretten van liefde en leed, ontnuchtering en (zelf)bedrog,
een soort feuilleton vol alledaagsheid, soms raak, soms overtekend, al bij al vrij
conventioneel. J.S. Puig (o1916), Der Absturz, 1964) bewerkte zelf zijn roman tot
een episodendrama dat nooit helemaal onder de narratieve voorrang bezwijkt en in
korte taferelen de laatste jaren van het pre-Castro-regiem en de smeulende revolutie
onder het volk oproept. A.P. Hernandez (o1936, Das Schaufenster, 1971) heeft de
landshervorming en de collectivisering als thema; formeel echter dringt het, duidelijk
onder invloed van Augusto
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Boal maar ook van het (Amerikaanse) Teatro Campesino, via commedia
dell'arte-achtige impersonates en publieksfunctionalisering tot een heel eigen vorm
van slapstick, zelfkritiek, socialistische propaganda en nationale trots door. Het
nawoord-essay van U. Kunzmann staat nog altijd vol informatie, maar valt vooral
op door de kracht van de ideologische mokerslagen.
C. Tindemans

Leonard C. Pronko, Eugène Labiche and Georges Feydeau, Macmillan,
London, 1982, 181 pp., hb. £10/pb. £2,95.
Veel nieuws valt er uiteraard over beide Franse auteurs uit de 19e eeuw niet te melden;
S. slaagt er doorgaans best in het bekende zo aan te bieden dat hun speelbaarheid nu
en de functie van beiden in de ontwikkeling van de dramatisch-komische opvatting
en code fris beklemtoond raken. Beiden worden ingebouwd in en afgezet tegen de
tijdsgeest en de rivalen op het repertoire. Ook wordt even de receptie tijdens en na
hun carrière aangegeven. Tegelijkertijd geeft S. toe aan zijn hang de motieven en
thema's van hun oeuvre sterk van hun privé-leven en mentaliteit afhankelijk te maken.
C. Tindemans

Julian Hilton, Georg Büchner, Macmillan, London, 1982, 167 pp., hb.
£10/pb. £2,95.
Büchner blijft, bij alle inspanning ook vanop de Engelstalige schouwburgscène, een
grote onbekende voor de Angelsaksische wereld. Deze studie poogt niet de hardleersen
te overtuigen maar vanuit de vanzelfsprekendheid van de historische en dramatische
evidentie die kenmerken en verdiensten aan te reiken die een zelfstandig oordeel
kunnen schragen. De tekstpresentatie, de theaterreceptie, het ideehistorische reliëf
worden voorbeeldig aangegeven, terwijl de (toch te vluchtige) poging om Büchner
in zijn inwerking op latere auteurs aan te tonen weliswaar verduidelijkt hoe groot de
erfenis concreet is uitgevallen maar toch vooral de monumentaliteit t.o.v. zijn
tijdgenoten onafwijsbaar maakt.
C. Tindemans

Manfred nöbel (Hrsg.), Franz Pocci. Kasperls Heldentaten. 19
Puppenkomödien und Kasperliaden, Henschelverlag, Berlin, 1981, 456 pp.,
DDR M 14,80.
Bij alle ontroerende bedoelingen om het poppendrama (als tekst) van F. Pocci
(1807-1876) een nieuwe historische en literaire dimensie te verlenen, blijft het huidige
tijdsgevoel (het herrijken van het triviale, het opheffen van een geldende literaire
waardecode) in deze teksteditie meer opvallend, naast het sociaal-velleïstische pogen
om deze edelman om zijn sociaal streven een vers adelblazoen om te hangen.
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Natuurlijk is het niet zonder belang de knoop aan te duiden die de Oostenrijkse
hansworsttraditie verbindt met deze Beierse Kasperl-auteur en tekstbezorger. M.
Nöbel is daar erg informatief over. De stelling dat deze Kasperl (in de overgang van
het acteurstheater naar het poppentheater) als identificatiefiguur voor de kleine lieden
heeft gefungeerd en zo een medestander in de klassenstrijd is geworden, is zeker niet
onwaar, maar wordt hier mateloos-eenzijdig beklemtoond.
De antiekerige uitvoering volgens de zorgnormen van de schrijftijd maakt het boek
tot een lief kleinood; deze vertedering mag ook gelden t.o.v. de literairhistorische
betekenis.
C. Tindemans

Martin Williams, The Casual Art, Oxford UP, New York/Oxford, 1982,
161 pp., hb. £12.
Tussen 1961 en 1972 fungeerde S. als tv-columnist voor diverse Amerikaanse
publikaties (o.m. The Village Voice, The Evergreen Review). Zijn aandacht gaat
vooral uit naar de dramaseries. Wellicht ingedekt door de titel is er echter nergens
een wat fundamenteler stukje te bekennen; alle teksten zijn erg beknopt, incidenteel,
impressionistisch, betweterig, gelijkhebberig, maar met veel overtuiging en niet
zonder puntige scherpte geformuleerd. Het blijft toch erg dubieus of het belang van
deze bijdragen echt een aandeel vormt in de discussies van het medium tv-drama
over de volgende-dag-reactie heen.
C. Tindemans
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Achtergronden van het atheïsme
Georges De Schrijver
Onderstaand artikel is de licht herwerkte tekst van een referaat dat de auteur
hield voor de Priesterraad van het Bisdom Brugge. In de loop van verleden jaar
had deze raad zich in groepsbesprekingen beziggehouden met de vraag: kun je
een beschrijving geven van opvallende niet-evangelische elementen in de Vlaamse
samenleving van vandaag? Een samengevat verslag van die besprekingen bevatte,
naast tal van andere valabele gezichtspunten, de min of meer vertrouwde indeling
van de ‘ongelovige’ bevolking in drie grote groepen: 1. Er is in Vlaanderen
steeds een bevolkingsgroep geweest die allergisch was voor kerk en geloof; wel
lijkt het uitgesproken atheïsme nu sterker naarbuiten te treden. 2. Veel
omvangrijker is de massa die feitelijk ongelovig is: ‘geen beleden, maar een
beleefd atheïsme’; God of geen God, in het leven maakt het geen verschil uit. 3.
Velen - vooral jongeren - noemen zich nog gelovig, maar hebben geen boodschap
meer aan het klassieke christelijke leefpatroon; hiertoe horen ook praktizerende
christenen.
Gevraagd om commentaar, wil de auteur vanuit zijn eigen inzichten enige
structurering in deze indeling aanbrengen en er de achtergronden van schetsen.
Dit eerste artikel is gewijd aan de achtergronden van het atheïsme. In een volgend
artikel wordt het fenomeen van de secularisatie besproken.
Redactie
Het verslag van uw besprekingen onderscheidt terecht drie groepen van ‘ongelovigen’:
1. De strijdend antikerkelijke atheïsten. 2. De feitelijke atheïsten op maatschappelijk
vlak, d.i. mensen die in hun sociaal en economisch gedrag niet bereid zijn zich te
laten aanspreken noch door solidair ethische overwegingen (t.o.v. ontrechte groepen)
noch door de morele code van de joods-christelijke religie. 3. De groep van de
randkerkelijke post-theïsten die, soms zeer religieus bewogen, volgens een ander
normbesef willen leven dan dat van de hiërarchisch-theïstische religieuze maat-
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schappij van vroeger. Ik heb dezelfde groepen op het oog als U, maar gebruik een
enigszins andere terminologie. Om deze terminologie te begrijpen is een korte
historische terugblik nodig. Daarvoor moeten we teruggaan tot de Aufklärung.

Het drievoudige gelaat van de Aufklärung
De Verlichting (eind 17e - begin 18e eeuw) was, wat ze verder ook nog geweest mag
zijn, in ieder geval een breedschalige en alle dimensies van het bestaan omvattende
emancipatiebeweging, die het vroegere statische wereldbeeld, met zijn welomschreven
ordening van een piramidaal-hiërarchisch gestructureerde standenmaatschappij achter
zich wilde laten. Die hiërarchisch geordende standenmaatschappij naar middeleeuws
model werd vroeger ongetwijfeld als zeer positief ervaren. Zij bood de verschillende
groepen in de samenleving bescherming, b.v. in de loyauteitsverhouding tussen
leenheer en vazal. Misschien kan men zeggen dat juist daarom de middeleeuwse
kerk zich zo sterk naar dit hiërarchisch patroon gevoegd heeft. De kerk ging deze
hiërarchische geledingen zelfs kopiëren, met de loyauteitsmodellen die erbij hoorden1.
En de middeleeuwse theologie en speculatieve godsleer zorgden voor de legitimatie
en zo voor de sacrale sanctionering van deze vorm van samenleving.
Dit systeem van geordende geledingen is door de Aufklärung doorbroken. Zij deed
dit in naam van de rede, die meer dynamisch denkt en dus losbreekt uit het vastgelegde
maatschappijbeeld. ‘Bescherming’ krijgt een negatieve connotatie. Cultuurfilosofen
zullen deze omslag in verband brengen met het ontwikkelingspeil van een
samenleving. Alleen een maatschappij die erin geslaagd is ruimschoots in haar
elementaire behoeften te voorzien, kan het zich veroorloven de touwen van de
bescherming los te gooien en scheep te gaan naar het ongewisse. De symbolische
daden van dit ‘scheep gaan’ waren reeds eerder gesteld: de ontdekkingsreizen,
Colombo's overtocht naar Amerika, het mercantilisme, de sprong naar het werken
met geld (bankwezen) in plaats van met grondbezit. De Aufklärung is de bewuste
vertolking van dit nieuwe levensgevoel, dat in West-Europa reeds met de beginnende
renaissance aan het doorbreken was. Met de drie boven genoemde groepen voor ogen
moeten we dit op verschillende vlakken bekijken.

1

Cfr. E. Schillebeeckx, De sociale context van de verschuivingen in het kerkelijk ambt, in
Tijdschrift voor Theologie, 1982, 1, pp. 24-58.
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Strijdend antikerkelijk atheïsme
De strijdend antikerkelijke atheïsten zijn diegenen die zich vooral in hun streven
naar maatschappijverandering door de kerk afgeremd voelen. Laten we dit vooral in
zijn maatschappelijke context plaatsen. De protagonisten van de Verlichting waren
natuurlijk vaak filosofen (Voltaire, Montesquieu), maar hun filosofie had voornamelijk
betrekking op de legitimering van de nieuwe, niet-statische maatschappijvisie. Dat
zien we b.v. aan de manier waarop zij het theïsme verwerpen om het door het deïsme
te vervangen. Verworpen wordt het theïsme vooral vanwege zijn maatschappelijke
implicaties: het door de kerk ingeroepen ‘bestaan van God’ dient in hun ogen alleen
maar om de bestaande maatschappij- en machtsgeledingen te rechtvaardigen. Door
haar beroep op de theïstische God wil de kerk haar bondgenootschap met het feodale
en neofeodale stelsel (dat van de koningen ‘bij de gratie Gods’) veilig stellen. Als
grote grondbezitters in de westerse landen (o.m. door erfenisrecht en schenkingen)2
verdedigden de kerken aldus haar eigen belangen. Dit gebruik van de theïstische God
bracht voor velen alle spreken over God in diskrediet. Alle theologisch-filosofische
redeneringen over God als Heer van het universum, die via openbaring zijn wil
kenbaar maakte, worden door velen tevens verstaan als ideologiserende constructies
van een machtsgroep die niets uit handen wil geven en die obscurantistisch over
openbaringswaarheden spreekt om van bovenaf een statische bestuursvorm te
verdedigen én in de kerk én in de civiele maatschappij. Atheïsten van dit slag zijn
in wezen antikerkelijk en antiklerikaal. Zij kunnen kerk en clerus bijna niet anders
zien dan als een reactionair machtsblok waarvan het eigenbelang samenvalt met het
onveranderlijke vasthouden aan oude privileges. Kerk wordt direct gelijkgesteld met
heimelijk of openlijk verzet tegen moderniteit en vooruitgang3.
Als tegenhanger komt het deïsme naarvoren, ‘dat weliswaar in een persoonlijke
God gelooft en aanneemt dat de wereld met haar natuurwetten door God geschapen
is, maar elk ingrijpen van God in de schepping, vooral elke bovennatuurlijke
openbaring loochent’4. Deze definitie van

2
3
4

Cfr. J. Delumeau, Le christianisme va-t-il mourir?, Hachette, Paris, 1977, pp. 43-86: L'Eglise
comme pouvoir.
Zie sommige beschouwingen van B. Russell, Why I am not a Christian, 1955.
K. Rahner, Kleines theologisches Wörterbuch, Herder, 1961, p. 69: ‘eine Ansicht über Gott,
die ihn zwar als personal existierend glaubt und die Welt samt Naturgesetzen als von ihm
geschaffen annimmt, die aber jedes weitere Mitwirken und Einwirken Gottes in seine
Schöpfung (besonders jede übernatürliche Offenbarung) leugnet’.
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K. Rahner is nog zeer welwillend, historisch waarschijnlijk terecht. Wel moeten we
zien hoe er in deze omschrijving indirect iets heel typisch wordt gezegd over de
menselijke autonomie die Aufklärung en deïsten zo hoog in het vaandel schrijven.
God is de schepper van de wereld, maar hij grijpt verder in het natuurlijke verloop
van de dingen niet in. De exploratie en het gebruik van de natuurwetten, ingrepen in
de ordening van de samenleving en het verloop van de beschaving horen in het
dynamische zelfverstaan van de mens van de Verlichting tot de taak van de
‘diesseitige’ mens met zijn vindingrijkheid en creatieve initiatieven. God moet niet
tussenbeide komen noch om bepaalde ontwikkelingen een halt toe te roepen, noch
om deze of gene wending in het geschiedenisverloop af te dwingen. Evenmin wordt
dit verwacht van de kerk voorzover deze meent Gods ingrijpen te ‘beheren’. De
wereld is de mondige mens toevertrouwd als zijn autonome zaak. God heeft de mens
geschapen tot mondigheid. In die zin kunnen ook christenen het door Bonhoeffer
geciteerde woord van Grotius begrijpen: ‘etsi Deus (in theïstische zin) non daretur’5:
de mens moet, in het bewustzijn van zijn kracht en mogelijkheden, zo leven alsof er
geen God was die hem telkens van bovenaf voorschrijft wat hij te doen heeft. Maar
we zullen zien wat de burgerlijke moraal van die autonomie gemaakt heeft.

Het feitelijke atheïsme van de zakenman-burger
Veel recente literatuur belicht het verschijnsel Aufklärung vanuit het feitelijke ethos
van het burgerdom, de bourgeoisie6. Terwijl rechtsgeleerden, cultuurfilosofen en
legitimatiedenkers in verband met maatschappij- en samenlevingsvormen de
woordvoerders waren van de vorige groep, wordt het burgerlijke ethos vooral door
de zakenman vertegenwoordigd. Deze belichaamt een tweede belangrijke trek van
de Verlichting: het pragmatisme.
Pragmatisme zal de zakenwereld wel altijd gekenmerkt hebben, ook reeds in de
middeleeuwen bij de opkomst van de gemeenten7. Maar met de

5
6

7

D. Bonfhoeffer, Widerstand und Ergebung, 196613, p. 240.
Zie J.B. Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, Mainz, 1977, die voornamelijk steunt
op L. Goldmann, The Philosophy of the Enlightenment, 1973, en B. Groethuysen, Origines
de l'esprit bourgeois en France, 1927.
Zie F. Borkenau, Der Uebergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Studien zur
Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode, 1934, en I. Fetscher, Burgerdom, in
Concilium, 1979, 5, pp. 5-17.
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Verlichting komt een categorie van mensen op die zakelijkheid als een waarde op
zichzelf gaan beschouwen. De zakenman-burger leeft, om met Kant te spreken, vanuit
een transcendentaal-teleologisch perspectief dat helemaal door pragmatisch profijt
en accumulatie van winst is bepaald. Hij ziet de werkelijkheid alleen vanuit dat
perspectief; vanuit dat perspectief wil hij de sociale werkelijkheid aan zich
onderwerpen. Bankwezen en wisselmarkt hebben een voor die tijd enorme uitbreiding
genomen en vormen een reële macht. Die macht wordt zo groot, dat de zakenman
zich niet meer bedreigd voelt door en niet meer heftig hoeft aan te schoppen tegen
andere groepen, die hun aanzien willen vestigen op andere, niet direct monetaire
waarden: de aristocratie of de kerk. Het indifferentisme ten aanzien van de adel werd
volledig met de juridische verworvenheden van de Franse Revolutie; de praktische
onverschilligheid van deze in macht toenemende zakenwereld ten aanzien van de
kerk is waarschijnlijk een van de belangrijkse oorzaken van de ‘privatisering’ van
de godsdienst: godsdienst werd een privé-zaak8. Ik bedoel: de zakenman-burger stapte
niet meteen de kerk uit, hij bleef een regelmatig kerkbezoeker zolang het sociale
milieu dat vanzelfsprekend vond; toen de sociale druk afnam, bleef hij een
gelegenheidsbezoeker voor begrafenissen, huwelijk en doop. De
familieverbondenheid, waaraan hij zoveel belang hechtte, vroeg dat gebeurtenissen
als geboorte, huwelijk en dood met de nodige luister gevierd werden en kerkdiensten
zorgden daar voortreffelijk voor. Maar dat kerkbezoek heeft geen enkele invloed
meer op zijn publiek, maatschappelijk gedrag. Op het publieke forum is het zich
geplaatst weten onder Gods wet vervangen door de alles beheersende normen van
winstvermeerdering, accumulatie van kapitaal en financiële verrichtingen die nu
eenmaal aan eigen wetten en afspraken onderworpen zijn. De kerk heeft hem niets
meer te zeggen omtrent de zaken waarmee hij feitelijk bezig is. Op dat vlak is de
burger een feitelijke atheïst geworden.
Maar bij deze scheiding tussen kerk en het publieke forum van financie en
economie blijft het niet. Voor zo ver de burger-zakenman een kerkganger is gebleven,
verwacht hij van de kerk dat ze, naast de service voor zijn privé-behoeften, ook zijn
taal gaat spreken en zijn systeem van vrije markteconomie gaat legitimeren.
Naargelang de kerk wortel schiet in het burgerlijk-kapitalistische milieu, gaat ze een
theïsme verkondigen dat in een heimelijk bondgenootschap leeft met het liberale
deïsme. In een korte studie over de sociale leer van de kerk noemt Chenu dit
bondgenootschap

8

Zie J.B. Metz, Jenseits bürgerlicher Religion, 1980, pp. 115-116.
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zelf ‘deïsme’: ‘een God die van alle eeuwigheid de wetten vastgesteld heeft die de
wereldorde regeren, die de wereld bestuurt via zijn onverstoorbare voorzienigheid;
die voorzienigheid moet de mens min of meer passief gehoorzamen en sociale
stabiliteit en gezag zijn gewaarborgd. Dit “deïsme”, dat het Evangelie neutraliseert,
was de ideologie van de bourgeoisie in de 19e eeuw. Het heeft zijn sporen nagelaten
in de spiritualiteit van de sociale leer van de kerk’9. M.a.w. in naam van een
voorzienigheid die de wereld regeert, heeft de sociale leer van de kerk onderwerping
gevraagd aan een economisch systeem dat de burgerklasse aan de top van de
maatschappij plaatst. Wel zou ik nauwkeuriger aandacht willen vragen voor de ware
aard van het bondgenootschap dat hier gesloten wordt tussen theïsme en deïsme.
Hier heeft een betekenisverschuiving plaats die historisch van belang is, omdat ze
de felle reactie van het marxisme tegen de godsdienst verklaart.
In de middeleeuwen moest het theïsme de loyauteitsverhoudingen tussen de
verschillende standen (leenheren, vazallen, laten, gilden) regelen en in naam van
God sanctioneren. Gods eeuwige orde werd ingeroepen om een sociale rechtsorde
te funderen. In de 19e eeuw is de burger erin geslaagd, de kerk zo voor zijn wagen
te spannen dat ze, in naam van het oude theïsme, een burgerlijke, deïstische stand
van zaken sanctioneert. En dit heeft noch het theïsme noch de kerk veel goed gedaan.
Inhoudelijk wordt het deïsme bekrachtigd, de levenshouding die voor de vooruitgang
van de beschaving alles van het menselijke initiatief verwacht, ook als dit nu de vorm
heeft aangenomen van een ‘transcendentale’ gerichtheid op geld en winst ten koste
van andere klassen (klasse is iets anders dan stand). Het liberale vrije markt-systeem,
met zijn onderbetaling van arbeiders, wordt als een door God geconstitueerde orde
geproclameerd. In naam van het theïsme worden de mechanismen die leiden tot de
aanbidding van de moloch en tot een praktisch atheïsme op het publieke forum van
de economisch-financiële wereld, ‘rechtvaardig’ verklaard.

9

M.-D. Chenu, La doctrine sociale de l'Eglise comme idéologie, Ed. du Cerf, Paris, 1979, p.
90: ‘un Dieu qui éternellement a établi des lois constitutives de l'ordre du monde, qui gouverne
par son imperturbable providence, vis-à-vis de laquelle la docilité plus ou moins passive des
êtres humains garantit la stabilité sociale et l'autorité. Ce “déisme”, dans lequel l'Evangile
du Christ est neutralisé, a été l'idéologie de la bourgeoisie du XIXe siècle: il n'est pas sans
avoir laissé des traces dans la spiritualité de la doctrine sociale de l'Eglise’.
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Post-theïsme en post-theïstische religiositeit
In 1965 verscheen het boek Stellvertretung van Dorothee Sölle. De ondertitel luidde:
Ein Kapitel Theologie nach dem Tode Gottes. Op dat ogenblik waren in onze westerse
laat-kapitalistische maatschappijen, als gevolg van het competitie-ethos van de burger,
de loyauteitssamenhangen allang verdwenen. Cultureel kon men spreken van ‘de
dood van God’ in het maatschappelijk bestel. Sölle pleitte voor een post-theïstische,
later zelfs voor een a-theïstische religiositeit10, een religiositeit ‘na’ en ‘los van’ het
theïsme.
Dit schijnt op het eerste gezicht een tegenspraak te zijn. Die tegenspraak wordt
opgelost als men het juist vermelde ideologische bondgenootschap tussen theïsme
en deïsme voor ogen houdt. Voor Sölle is christelijke religiositeit op
geheel-maatschappelijk vlak slechts mogelijk als men zich affectief en reëel losmaakt
van die vorm van theïsme die het recht van de sterkste in de maatschappij goedkeurt
en rechtvaardigt. Een religiositeit die deze vorm van (de burgerij consoliderend)
theïsme verwerpt, zal noodzakelijk maatschappij-kritisch zijn en solidair met de
slachtoffers van het liberale systeem. Hoe noodzakelijk deze evolutie in het sociale
denken van christenen vandaag ook mag lijken, ze is in de geschiedenis van de
theologie niet direct tot stand gekomen.
De eerste generatie van de ‘God-is-dood’-theologen, John A.T. Robinson (Honest
to God, 1962), Harvey Cox (The Secular City, 1965), Van Bueren en Hamilton,
waren niet in de eerste plaats sociaal gerichte denkers. Zij thematiseerden, naast het
wegvallen van de sacraliteit (waarop ik in een volgend artikel terugkom), het pijnlijke
verlies van de loyauteitssamenhangen in de maatschappij. Van daaruit voelden zij
aan dat een beroep op een ‘God daar boven’ hier niets aan kon verhelpen. Toch
kwamen zij niet verder dan het bepleiten van nieuwe vormen van religiositeit, los
van alle legalisme, gedragen door eigen kritische verantwoordelijkheid. Zij lieten
zien dat religiositeit de wereld, als het eigenlijke domein van de actie, toegewend
moet zijn, maar tot het uitstippelen van een concreet programma kwam het niet.
Hierin komt verandering met Metz en Sölle. In het spoor van de Frankfurterschule
en het maatschappijkritische neomarxisme komen zij, op uiteenlopende manieren,
ertoe een programma uit te bouwen. De gemeenschappelijke ‘vijand’ is de
geprivatiseerde christen, die in ieder van ons leeft, die

10

D. Sölle, Atheistisch an Gott glauben, Olten-Freiburg, 1968.
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uitsluitend bedacht is op eigen zieletroost en een volslagen apathie aan de dag legt
ten aanzien van macro-ethische vragen van recht en onrecht. Metz en Sölle willen
laten zien dat een dergelijke houding op een verkeerde, liberaal ‘gedomesticeerde’
Godsvoorstelling berust. Alleen gevoeligheden en daden van solidariteit kunnen ons
uit deze verkildheid van het hart bevrijden. Vandaar ook dat beiden een grote
sympathie ontwikkelen voor een solidariteitsbeweging als de Latijnsamerikaanse
bevrijdingstheologie: daar is volgens hen het model gegeven van een religiositeit die
geheel gericht is op een collectieve strijd van maatschappelijke bevrijding en daarin
de God vindt die het opneemt voor zijn volk als geheel.
Dan is het niet langer verwonderlijk dat men in de post-theïstische context bidt
tegen een God van het maatschappelijk immobilisme. Zoals ik elders schreef: ‘In
het maatschappijkritisch bidden bidt men tegen de God die door de heersende klasse
wordt ingeroepen wanneer het er voor hen op aankomt hun privileges te handhaven.
Wanneer de rijken voor een dergelijke onveranderlijke God opkomen, dan is het in
feite om hun eigen machtspositie te legitimeren en te verstevigen. God wordt
ideologisch misbruikt om maatschappelijke veranderingen tegen te gaan. En juist
tegen dit bondgenootschap - tussen een onveranderlijke God en de status-quo van
de maatschappelijke orde - wordt heftig geprotesteerd in het milieu van de sociaal
bewogen theologieën’11.

Balans
Na de bespreking van deze drie groepen rijst de vraag: wie is in het geestesklimaat
na de Aufklärung de ergste vijand van de godsdienst? (Of, zoals U ze in uw
priesterraad zachter stelde: ‘welke zijn de meest opvallende niet-evangelische
elementen in onze huidige samenleving?’). De doorsnee christen zal wellicht
antwoorden: het zijn de strijdend antikerkelijke atheïsten: ‘vrijdenkers’,
‘communisten’; de eersten bestrijden de kerk omdat ze volgens hen de vooruitgang
tegenhoudt, de tweeden omdat ze de ontvoogding van de kleine man afremt. Ik geloof
echter dat er een veel gevaarlijker en numeriek ook veel massaler ‘vijand’ aan het
werk is: de hele brede groep van de ‘zakenlui-burgers’, in zo verre dezen op
geheelmaatschappelijk vlak een mentaliteit verspreiden van ‘mijn profijt alleen’ of
‘economie eerst’. Het ten top gedreven berekenend pragmatisme staat

11

G. De Schrijver, Bidden in een post-theïstische tijd, in Thuis in Gods ruimte, Niké-reeks, 1,
Acco, Leuven, 1981, p. 24.
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uiteindelijk gelijk met een feitelijk atheïsme, dat niet de georganiseerde godsdienst
bestrijdt (deze wordt in de praktijk als niet bestaande beschouwd), maar het religieuze
fundament van de godsdienst grondig ondermijnt. In de klassieke periode van het
liberale burgerlijke kapitalisme met zijn vrije markt-economie, die de burger alle
macht gaf ten koste van de kleine standen, werd het relatienet van de
loyauteitssamenhangen tussen de verschillende bevolkingsgroepen vernietigd. Het
wegvallen van die loyauteitsstructuren liep uit op de culturele en maatschappelijke
‘dood van God’ en de afgodendienst in zijn diverse gedaanten.
Kan men het de kerk kwalijk nemen dat zij in de 19e eeuw niet direct de juiste
methode heeft gevonden om dit feitelijke atheïsme tegen te gaan? Eén zaak is zeker:
het door haar verhoopte herstel van de loyauteitssamenhangen enkel en alleen door
op de burgerij te mikken en deze in haar privé-geweten aan te spreken, is er niet
gekomen. Een rechtsorde die de bekrachtiging van de godsdienst verdient, kan
blijkbaar niet meer tot stand worden gebracht als ze alleen maar door de gevestigde
klassen opgelegd wordt. De post-theïstische christenen hebben dit failliet van een
van bovenaf opgelegde rechtsorde heel goed ingezien.
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Medicalisering en huisarts
Ivan Illich
U hebt een filosoof en historicus uitgenodigd om dit huisartsencongres te openen1.
Ik ben in uw gezelschap een volkomen buitenstaander. Het idee dat ik en niet een
van uw collega's of een andere vreemdeling - een musicus, een longchirurg of een
astronaut - voor de openingattractie moet zorgen, amuseert me. Het is ook een
uitdaging. Heb alstublief geduld met me als ik probeer uit te leggen wat ik met
‘medicalisering’ bedoel, waarom de-medicalisering mij een gezonde zaak lijkt en
waarom ik, paradoxaal genoeg, van mening ben dat huisartsen aan die gezondmaking
iets kunnen doen.
Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben dus de auteur van Medical
Nemesis (1975)2. Al liet de titel van dat boek misschien iets anders vermoeden, mijn
bedoeling was niet een bijdrage aan de geneeskunde te leveren. En geen moment
heb ik eraan gedacht het medisch beroep op de beklaagdenbank te zetten. Mijn
bedoeling was, een beschrijving en analyse te geven van een maatschappelijk
fenomeen dat veel omvattender is dan de geneeskunde alleen, wat u onder deze
discipline of dit beroep ook verstaat. In Medical Nemesis, later in Limits to Medicine
(1976), gebruikte ik het medisch bedrijf van het begin van de jaren 70 slechts als een
paradigma, een model, aan de hand waarvan ik dezelfde algemene analyse kon
illustreren die ik eerder had gemaakt toen ik mijn voorbeelden haalde uit het moderne
scholingssysteem en het gemotoriseerde verkeer. In alle drie gevallen wilde ik een
eigentijds fenomeen in een historisch perspectief plaatsen. Telkens was het me niet
alleen om scholing, verkeer of geneeskunde te doen, maar om de vraag hoe deze
ondernemingen instituties zijn geworden die de publieke opinie ervan weten te
overtuigen dat de door hen verleende diensten in fundamentele menselijke behoeften
voorzien.

1
2

Dit is de tekst van de inleiding die I. Illich hield op een Congres van The Royal College of
General Practitioners, Dublin, 28 april 1982.
Nvdr. In het Ned. Het medisch bedrijf - een bedreiging voor de gezondheid?, Het
Wereldvenster, Baarn, 1975. Voor het werk van I. Illich zie Fr. Van Bladel, Het fenomeen
Illich, in Streven, februari en maart 1977.
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Niet de voordelen van opvoeding, transport of geneeskunde waren mijn thema, maar
het maatschappelijk ordeningsstelsel dat die voordelen wenselijk en noodzakelijk
doet lijken. Voor mezelf, als iemand die in dié maatschappij leeft én als historicus,
wilde ik inzicht krijgen in de vraag hoe die recente Westerse opvatting van de mens
als een Homo educandus, een Homo transportandus, een Homo medicandus ontstaan
is. Dat was niet gemakkelijk. Projecteer je dat beeld op het verleden, dan werp je
een sluier over wat het verleden echt geweest is; gaat het op voor het heden, dan
zetten we datgene wat ik als christelijke naastenliefde beschouw een masker op:
institutionele, professionele zorg is in mijn ogen het masker van de liefde.
Middeleeuwse boeren, uw en mijn overgrootouders en de meeste indianen in Mexico
nog altijd hebben niet de geringste waarneembare behoefte aan educatieve of medische
voorzieningen in de moderne betekenis van dit woord. De meeste mensen daarentegen
die u op uw spreekuur krijgt, kunnen het niet meer zonder stellen.
Van mezelf, over uw patiënten, kom ik zo bij u terecht, het publiek dat ik hier voor
me heb: mensen die een medische opleiding hebben doorgemaakt en dan de moed
gehad hebben te kiezen voor de zgn. algemene praktijk. Dat veronderstelt vandaag
de dag een gemotiveerde keuze. De motieven kunnen uiteenlopen, maar in de jongere
generatie ken ik er in ieder geval velen die met die keuze duidelijk de bedoeling
hebben, bij te dragen aan de demedicalisering van het leven van hun patiënten. Ik
denk hier vooral aan hen.
Mijn sociaal-filosofische reflecties over die gemotiveerde keuze kunnen u misschien
de termen aan de hand doen voor een discussie die ik graag op gang zou brengen,
een discussie tussen diegenen onder u die voor de algemene praktijk gekozen hebben
omdat zij een meer omvattende, meer algehele, meer ‘holistische’ zorg willen leveren,
en diegenen, waarschijnlijk een minderheid, die huisarts zijn geworden om hun
patiënten in de gelegenheid te stellen hun houding tegenover pijn, handicap, ongemak,
ouder worden, geboorte en dood te ‘ontdokteren’.

Het werk van de moderne huisarts
Toen ik dit verhaal voorbereidde, vroeg ik me af: wat zou ik, als leek, over de
algemene geneeskunde in de jaren 80 te vertellen hebben aan iemand die daar nooit
iets van gezien heeft: een Marsmannetje, Hildegard van Bingen in de 12e eeuw of
een plattelandsdokter van 120 jaar geleden? Ik zou moeten beginnen met te zeggen
dat de huisarts van vandaag altijd
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een afgestudeerde van een medische faculteit is, iets wat vroeger en elders niet de
regel was. Vervolgens zou ik moeten uitleggen dat omnipractici het model zijn van
de dienstenspecialist die ontstaan is uit de rond de clerus georganiseerde pastorale
zielzorg. Zij zijn opgeleid om een wetenschappelijke diagnose te maken van elk
geval dat ze behandelen; ze moeten de fysiologische, psychologische, sociale en
milieu-condities van ieder van hun patiënten wetenschappelijk evalueren, al kunnen
zij daaraan niet eens zo veel verhelpen als de patiënten zelf. In de meeste gevallen
zou de behandeling die zij kiezen - of deze nu efficiënt, nutteloos of gevaarlijk is dezelfde geweest zijn zonder veel van die diagnose. Tenslotte zou ik uw
pseudo-voorganger proberen uit te leggen in welke drie grote categorieën de
routine-handelingen van de huisarts ondergebracht kunnen worden: schifting of
triage, politietoezicht en neo-pastorale zorg. Deze drie functies zijn in elkaar
vervlochten, maar moeten toch wel worden onderscheiden.
Triage. Veel van zijn tijd besteedt de huisarts aan schifting. U verwijst, zoals dat
heet, naar het laboratorium, de specialist en het ziekenhuis. U geeft de patiënt een
attest dat hem recht geeft op verzekering, op arbeidsverlet, op clementie voor de
rechtbank. Uw diagnose (in het Grieks betekent diagnose discriminatie) brengt uw
patiënt in een ziekenhuisbed, legt hem een bloedproef op, helpt hem in plaats van
de lopende band aan lichter werk, leidt hem of haar tot een onderzoek van zijn of
haar keel, anus of vagina door een van uw collega's die een instrument gebruikt dat
u niet gebruikt. Uw wetenschappelijke classificeringsbevoegdheid zet uw patiënt op
een nieuwe wachtlijst voor een of andere dienst, voor rust, geld of een ingreep. Of
u het prettig vindt of niet, veel van uw patiënten komen naar u zoals zij naar een
reisagentschap gaan. En vaak, in Amerika meer dan hier misschien, zet uw verzekering
tegen verkeerde behandeling (malpractice of mismeestering) u onder druk om hun
vragen in te willigen.
Politietoezicht. U moet er toezicht op houden dat simpele technische middelen
niet door onbevoegden worden gebruikt. Waarschijnlijk volkomen terecht is onze
maatschappij de paradoxale mening toegedaan dat de mensen tegenwoordig - allicht
omdat ze zo grondig geschoold zijn, dagelijks kennis maken met de gevaren van
leven en rijden en voortdurend in contact komen met alle soorten van gif - minder
geschikt zijn om met gevaarlijke dingen om te gaan dan vroeger. Antibiotica
bijvoorbeeld. Die kunnen gemakkelijk verpakt worden met bijsluiters met heel
precieze aanwijzingen omtrent gebruik en contra-indicaties, maar nee, u moet ze uit
de handen van de mensen houden, terwijl duizenden jaren lang de meest
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gevaarlijke giffen en verslavende drugs (zonder etiket en de werking ervan was
nauwelijks bekend) gewoon in het keukenschap lagen. Die vergunningsfunctie van
u als drug-politie weerspiegelt en bevestigt een sociale regressie. Verder weten we
uit tal van studies dat de behandeling door de doorsnee huisarts van de doorsnee
patiënt bestaat in het voorschrijven van een bereiding die u uitzoekt uit een
ideosyncratisch samengestelde collectie van niet meer dan een dertigtal verschillende
farmaceutische middelen. Als u zegt dat uw lijst er veertig telt, zegt de
Wereldgezondheidsorganisatie me dat u een uitzondering bent.
Schifting door verwijzing en politioneel toezicht op medicamenten zijn slechts
twee van de drie terreinen waarop de moderne huisarts zich beweegt. Beide waren
voor mijn overgrootvaders Illich of Luxardo in het midden van de 19e eeuw nog
enigszins begrijpelijk, ofschoon zij beide nauwelijks toepasten. De barbier in Dalmatië
in de vorige eeuw kreeg zijn patiënten niet omdat ze door een dokter naar hem
verwezen waren, en wat een dokter voorschreef, was hetzelfde als wat mijn
grootmoeder aan de armen en de dienstboden gaf, even gevaarlijk en van een even
twijfelachtige efficiëntie. De derde functie van de huisarts evenwel, die in de loop
van de eeuwen ogenschijnlijk het minst veranderd is, is in feite historisch iets nieuws.
Ze steunt op de heel eigen arts-patiënt-relatie en daar zouden mijn overgrootouders
niet veel van begrepen hebben. Ook artsen die ik ken zien de wezenlijke aard van
die relatie vaak over het hoofd. De nieuwheid van moderne persoonlijke zorg spruit
niet voort uit wat huisartsen doen of uit de technieken die ze gebruiken, maar uit de
soort maatschappij waarin zij hun eeuwenoude kunst beoefenen en uit de band die
alleen in deze unieke moderne maatschappij patiënten aan hun artsen bindt.
Pastorale zorg. Verkeersregeling binnen het medisch systeem en het monopolie
over geneesmiddelen en technieken verschaffen huisartsen een inkomen, maar veel
voldoening zullen zij er wel niet in vinden. Voldoening in hun werk, als ze die al
vinden, vinden zij in hun ‘pastorale zorg’. U adviseert mensen calciumlactaat te
nemen voor het slapengaan, een drink voor ze samen naar bed gaan of een fikse
wandeling voor het werk. U adviseert patiënten kamillethee te nemen in plaats van
de valium die een collega hun voorgeschreven heeft. U praat met hen: dat ze moeten
stoppen met roken, dat ze hun temperament in toom moeten houden, dat ze maar
eens goed met zichzelf moeten lachen als ze zich overeten. In deze ‘logotherapie’
volgen sommigen onder u de liturgie die hun geleerd is door de stichter van uw sekte,
anderen het ritueel van Amerikaanse managers. Of uw wikkelt uw patiënt in uw
warme genezende persoonlijkheid in. Misschien gaat u verder en luistert u naar uw
patiënten: dan is het gevoel dat zij iemand
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gevonden hebben die een half uurtje naar ze luistert de genezende factor. Hoe dan
ook, één ding is zeker: met al uw zorg brengt u de patiënt de overtuiging bij: wat zij
ook zelf aan hun levensstijl veranderen, hebben zij aan u te danken. In plaats van
gezonder, wat altijd betekent meer autonoom, maakt uw zorg uw cliënt afhankelijker,
meer ‘patiënt’. De meeste algemene zorg vergroot de verdoktering van het leven van
de patiënt. Medical Nemesis heb ik geschreven om die paradox te analyseren.

Medicalisering
‘Medicalisering’ is een neologisme en niet eens zo'n mooi. Ik gebruikte de term
omdat geen enkel bestaand woord zo juist de 20e eeuwse realiteit weergeeft die ik
wilde beschrijven. Ik had zo'n term nodig om de historische voorwaarden te
beschrijven die maken dat de iatrogenische, door de geneeskunde veroorzaakte
ziekten niet zozeer aan farmacologische, operatieve, radiologische of
psychotherapeutische behandelingen te wijten zijn, maar aan veranderingen in het
milieu en de cultuur. Irving Zola, de medisch socioloog van Brandeis, had de term
gebruikt voor mij, met een grotere nauwkeurigheid maar in dezelfde zin3.
Met medicalisering bedoel ik één van de aspecten van een historisch proces dat
gewone mensen het vermogen ontneemt voor zichzelf te zorgen en hen afhankelijk
maakt van een dienst die wij ‘zorg’ noemen. Ik spreek van de medicalisering van de
gezondheid zoals ik spreek van de motorisering van de eigen mobiliteit. De
motorisering van het verkeer ontneemt de meeste mensen de mogelijkheid om een
nuttig en mooi gebruik van hun voeten te maken. Autowegen scheppen afstanden
tussen mensen die ze te voet niet meer kunnen overbruggen. Als ze zich op motoren
verlaten, gaat hun vermogen om zich autonoom te verplaatsen op den duur atrofiëren.
De nieuwe mobiliteit waarover enkelen de beschikking krijgen om bijvoorbeeld
even, in veiligheidsgordels, van Wenen naar Dublin te vliegen (zoals ik,
onverantwoord, nu net heb gedaan), wordt als zo'n belangrijke vooruitgang geprezen,
dat de ravage die erdoor aangericht wordt aan de cohesie van lokale gemeenschappen,
aan de gezondheid van miljoenen en aan het milieu erdoor overschaduwd wordt.
Zoals motorisering moeten we medicalisering zien als een symptoom van een cultureel
patroon en niet alleen als een gevolg van medische zelfimportantie of hebzucht. Net
zoals

3

Nvdr. Cfr. Irving Kenneth Irving, De arts als priester, in I. Illich e.a., De deskundige: vriend
of vijand?, Het Wereldvenster, Baarn, 1978.
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motorisering en het verplichte schoolsysteem is medicalisering een vorm van sociale
degradatie die afhankelijkheid van dienstenconsumptie teweegbrengt.
Medicalisering treedt in telkens wanneer een of ander aspect van het gewone,
dagelijkse leven zo gedefinieerd wordt, dat het de interventie van een
geïnstitutionaliseerd medisch systeem vereist. Natuurlijk, zoals motorisering het
verkeer verbetert in de ogen van de ingenieurs en de jet-set, verbetert medicalisering
de ‘gezondheid’ zoals deze door het medisch systeem wordt opgevat. Maar zoals
motorisering onvermijdelijk de degradatie van de autonome (of moet ik zeggen
‘gezonde’) mobiliteit meebrengt, leidt medicalisering onvermijdelijk tot de degradatie
van de levenskunst, de kunst van lijden en sterven, een kunst die duizenden
niet-gemedicaliseerde culturen in staat gesteld heeft hun realiteit het hoofd te bieden.
Wat voor meetbare verbeteringen in sterfte- en morbiditeitscijfers ze ook meebrengt,
de medicalisering van de gezondheidszorg leidt onvermijdelijk tot wat ik genoemd
heb: culturele iatrogenese.
Culturele iatrogenese is veel gemakkelijker te beschrijven dan te meten, en dit is
één van de dingen die ze onderscheidt van farmaceutische neveneffecten. Als ik
klinische neveneffecten vergelijk met klinische baten, vergelijk ik twee grootheden
van dezelfde orde. Als ik daarentegen de baten van de medicalisering vergelijk met
het neveneffect ervan - het iatrogenische verval van het door een cultuur gedragen
vermogen om tegen de realiteit opgewassen te zijn - dan vergelijk ik twee
fundamenteel verschillende antropologische categorieën. Wat mensen winnen is van
een andere orde van ervaring dan de ervaring die ze verliezen. Als gevolg van wat
ze winnen aan gezondheidszorg verliezen zij hun eigen vermogen om de realiteit het
hoofd te bieden. Op het ogenblik hou ik me in mijn onderzoek en publikaties vooral
met dit vaak verwaarloosde onderscheid bezig: de bevrediging die mensen ervaren
in een traditionele vernaculaire cultuur en de ervaring van mensen die leven onder
een regime van zorgen en schaarste4.

Medicalisering van geboorte
Een goed voorbeeld om te illustreren wat ik met de medicalisering van de gezondheid
bedoel, is de medicalisering van bevalling en geboorte. De opeenvolgende stadia die
geleid hebben van de ‘verlossing van de vrouw’ in het gynaeceum tot de ‘verlossing
van het kind’ door een gynaecologisch

4

Nvdr. Cfr. Illichs jongste boek, Gender, Pantheon, New York, 1983.
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verzorgingssysteem staan model voor dit proces5. Ik hoef u hier niet te herinneren
aan de grote verscheidenheid van rituelen, technieken en symbolische interpretaties
die met de verlossing van vrouwen samenhingen. Antropologen vertellen ons dat in
dit opzicht geen twee culturen aan elkaar gelijk waren. In West-Europa vond tot rond
1770 de bevalling plaats in het gynaeceum (het ‘vrouwenhuis’). Vrouwen hielpen
elkaar. De taal waarin zij beschreven wat zij deden, drukte duidelijk uit wat zij
bedoelden: de vrouw helpen om haar buik te ‘ont-lasten’ door verlossing, om de
vrucht - dood, monster, mormel of kind - eruit te ‘duwen’. Typerend was dat zij ‘in
verwachting’ was, niet zwanger, zoals een koe. Haar buren, die het eerder meegemaakt
hadden, zorgden voor wat ze nodig had om te duwen, om er overheen te komen. De
zorg voor het kind was de zaak van de vrouw. Net zoals de beslissing dat het niet in
leven kon blijven. Nieuw historisch onderzoek laat zien dat abortus of infanticide,
hoofdzakelijk door ondervoeding, te vondeling leggen of verstikking - duidelijk deel
uitmaakten van het proces van de verlossing, ook nog in de 19e eeuw, en dit bleef
zo tot de bevalling in Europa gemedicaliseerd werd.
Op het einde van de 18e eeuw raakten de Europese staten geïnteresseerd in de
produktie van soldaten, de rijkdom der naties. Vrouwen werden nu producenten van
militaire en industriële legers. Consequent met de nieuwe nationalistische ideologie
gingen dokters de nieuwe taal leveren die de vrouwennatuur moest herdefiniëren.
Het ging er niet meer om, vrouwen te verlossen: kinderen moesten nu verlost worden
uit de schoot van hun moeders, ‘eruit getrokken’ met haken en verlostangen. Baren
was in de ogen van de dokter niet langer een gebeurtenis die onder vrouwen mocht
plaatshebben, onder gelijken. Het werd nu gezien als de functie van een speciaal
orgaan dat vrouwen tussen haar benen ronddragen. Gaandeweg werd de vrouw
beschouwd als een mogelijke bedreiging van het kind dat ter wereld moest komen.
Kinderen ter wereld brengen werd het werk van een specialist, een verlos-kundige,
die werkte aan haar schoot. Een weerspiegeling daarvan is zowel in de taal als in het
recht te vinden. Er werden wetten uitgevaardigd die ervan uitgingen dat vrouwen
die arm waren en niet getrouwd, als ze zwanger werden, een bedreiging vormden
voor haar vrucht, een potentiële moordenares. In Duitsland legden in de jaren 1790
verschillende wetten zulke vrouwen onder zware straffen de verplichting op hun
zwangerschap te laten registreren, zodat de medische politie de afloop ervan kon
controleren. Dat gebeurde op hetzelfde ogenblik dat de heksenjacht afnam.

5

Cfr. Barbara Duden, The medicalization of wombs, manuscript, Technische Universität,
Departement Geschiedenis, Telefunkenhaus, D 1000 Berlin 15, 1982.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

403
Daarna begon de wet het gynaeceum weg te drukken. Bij baring werd assistentie van
een daartoe opgeleide en gediplomeerde vroedvrouw onder medisch toezicht
verplichtend; hulp van gelijken werd tegengegaan. Gelijken werden, zoals dat ook
op andere gebieden gebeurde, gedegradeerd tot leken. Via de vroedvrouw kreeg de
staat een verdergaande controle over het leven. Binnen een jaar of twintig werden
ongehuwde moeders verplicht in een ziekenhuis te bevallen. Daar was haar kind
beter beschermd tegen haar moordneigingen en zo kwamen er ook genoeg
baarmoeders ter beschikking als oefenmateriaal voor dokters en vroedvrouwen. Later
in de 19e eeuw waren er weer andere motieven voor hospitalisering. Arme vrouwen
werden nu ook beschouwd als infectiehaarden. Haar organen waren nu baringskanalen
geworden en werden schoongeschrobd met lysol en creosoot. Pas na de eeuwwisseling
- nu met de VS voorop - begonnen vrouwen op ruime schaal voor zichzelf de
medicalisering van de bevalling te eisen waarvoor 19e eeuwse prostituees en armen
het onwillige klinische model geleverd hadden. Binnen de drie volgende generaties
was het proces dat leidde van de verlossing van vrouwen door gewone buurvrouwen
tot de verlossing van kinderen door monopolistische verlos-kundigen voltooid, eerst
via de wereldwijde hospitalisering van de bevalling, daarna in de jaren 70 via de
gaandeweg toenemende trend naar de medicalisering van de thuisbevalling.
Ongetwijfeld heeft deze hele evolutie de overlevingskansen van pasgeborenen en
moeders verbeterd, maar ten koste van een uiterste medicalisering. Wat de
verloskundige verlost is nu - in aanleg - een patiënt voor het leven: een mens die
geheel afhankelijk is van zorg, die misschien na lange scholing in staat zal zijn, zorg
aan anderen te verkopen - maar die nog nauwelijks vrij is voor naasten- en burenliefde.

Demedicalisering
Vergis ik me als ik denk dat huisartsen zoals u die medicalisering kunnen tegengaan?
Huisartsen kunnen op twee manieren functioneren. Zij kunnen nog efficiënter dan
specialisten bijdragen aan de verdere medicalisering van het leven, én zij kunnen de
tegenovergestelde ontwikkeling bevorderen. Noch technisch, noch cultureel hadden
zij deze keuze in de jaren 60. De ideologie van de technische mode vierde toen nog
hoogtij en het prestige van het beroep stond nog niet fundamenteel ter discussie. In
het beste geval konden individuele, uitzonderlijke artsen hier of daar een
geprivilegieerd individu loshaken van de verplichte gezondheidszorgenconsumptie.
Dit is de laatste tien jaar veranderd. Ten eerste, omdat de toege-
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paste wetenschap een enorme vereenvoudiging van efficiënte behandelingen binnen
handbereik heeft gebracht en de economische crisis zal deze trend, tegen de belangen
van de big business in, kracht bijzetten. Ten tweede, omdat steeds meer artsen gaan
begrijpen wat de volkswijsheid, met de medische sociologie en economie in de rug,
de laatste tien jaar aan kritiek geformuleerd heeft.
In de jaren 60 was het nog heel gewoon dat zelfs de felste critici van de
geneeskunde zich gewillig een patiëntenrol lieten opdringen zodra een klinische
proef een of ander abnormaal verschijnsel signaleerde. Tegenwoordig gaan steeds
meer mensen, niet alleen zolang ze gezond maar ook als ze ziek zijn, de medicalisering
van het leven, na het atoom, als de gevaarlijkste bedreiging van onze en de komende
generaties beschouwen. Zij zien uit naar huisartsen die hun lekenovertuiging, die
berust op sociale wetenschap én eigen intuïtie, een steuntje kunnen geven en hen
kunnen helpen een gezonde diagnose van hun individueel geval te maken. Zij vragen
niet beter dan dat ze te horen krijgen, nu en zo mogelijk tot aan hun dood, dat de
consumptie van gezondheidszorg, in wat voor vorm ook, dat wat zij zelf kunnen
doen in gevaar kan brengen. Zij zoeken professionele assistentie om zich los te
koppelen van het systeem: de huisarts moet hen helpen de verleiding te weerstaan
zich in een patiëntenrol te laten dringen.

Hedendaagse trends
Deze demedicalisering heeft psychologische, institutionele en culturele aspecten en
mag niet worden verward met enkele alternatieven die nu binnen het medisch systeem
zelf, dat ook wel voelt dat er iets moet veranderen, gepropageerd worden. Hoe
wenselijk sommige daarvan ook mogen zijn, ze kunnen allemaal leiden tot een nog
totaler gemedicaliseerde wereld, een wereld die gezondheidszorg als in een schrijn
in het hart draagt. Laat ik even enkele van die alternatieven noemen.
1. De verschuiving van curatieve naar preventieve geneeskunde kan vaak
gerechtvaardigd zijn, maar kan ook als een rationalisatie gebruikt worden voor
een intenser medisch toezicht: subtiele bestraffing van ziekte, eerder dan
behandeling, kan leiden tot een vermindering van ziektecijfers, maar de prijs
die ervoor betaald wordt is medicalisering van de publieke moraal.
2. De verschuiving van een gecentraliseerde en dure naar een gedecentraliseerde
en eenvoudiger organisatie kan ertoe leiden dat de mensen nog meer op nu
overal en gemakkelijk te bereiken diensten aangewezen zijn.
3. Alternatieve, oosterse, holistische geneeskunde, als ze erkend wordt en
gelegaliseerd, kan leiden tot meer, zij het meer gedifferentieerde afhanke-
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lijkheid. Homeopathen, acupuncturisten, orthomoleculaire doktoren of
naturopathen, zowel als astrologen, psychoanalytici en andere waarzeggers
kunnen - als zij in het professionele model passen - tenminste even veel
afhankelijkheid scheppen als een medicaliserend omnipracticus.
4. Tenslotte, en daar leg ik graag de nadruk op: wat tegenwoordig doorgaat voor
‘zelf-hulp’ of ‘zelf-zorg’ is een hoogst dubbelzinnige ontwikkeling. Zelfzorg
is op het ogenblik een eufemisme voor tal van programma's die door specialisten
worden opgezet om hun patiënten op te leiden in de zelfmedicalisering van hun
leven. Controleer je bloeddruk, je borsten, test je urine, begroot je calorieën en
onderhoud je lichaam zoals je je auto onderhoudt... de handelaar in onderdelen
vaart er wel bij. ‘Wees je eigen dokter’ is de nieuwste slogan in een
gemedicaliseerde wereld.

Loskoppelen van het systeem
Ik vraag me af: hoe zou ik, als ik huisarts was, tegenover die ontwikkelingen staan?
Ik ben geen arts, ik heb absoluut geen enkele ervaring en daarom vraag ik u: wat ik
hier vertel, beschouw het als een indirecte vraag, niet als een advies. Laat ik twee
voorbeelden nemen: een vrouw die een kind verwacht en een bejaarde patiënt die
voor de dood staat. In de tijd dat mijn overgrootvader dokter was, zou waarschijnlijk
geen van beiden naar de dokter zijn gegaan. Met bevalling en dood had de dokter
niets te maken. Vandaag zijn beiden van jongsaf getraind zich als patiënten te voelen.
De huisarts kan zich, door zijn schiftingsbevoegdheid, van beiden afmaken en ze
naar een specialist verwijzen. Hij kan ze onder zijn toezicht plaatsen, voor hen zorgen
en hen dan aanpraten dat zij hun afhankelijkheid moeten aanvaarden. Hij kan de
jonge vrouw laten voelen hoe gelukkig zij zich zou moeten voelen in de sterke handen
van een wijs en ervaren dokter, die haar regelmatig zal komen bezoeken en haar
vertellen dat alles in orde is. Hij kan haar introduceren in een zelfhulpgroep die hij,
de dokter, gevormd heeft uit zijn vrouwelijke patiënten en die hem nu bijstaat als
vrouwen thuis willen bevallen. Maar een huisarts die zo te werk gaat, verandert het
thuis in een tehuis, in een inrichting. Niemand beter dan hij leidt de patiënt binnen
in de steeds meer gemedicaliseerde zelfdienst.
Toch heb ik de indruk dat huisartsen in toenemende mate de kans krijgen een
andere weg in te slaan. Zij kunnen één, misschien slechts één van de elementen
worden die de zwangere vrouw nodig heeft om zichzelf - en zo misschien ook haar
kind - los te koppelen van de afhankelijkheid van diagnose en zorg.
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Geoffrey Hill
De taal van het gemis
Hugo Roeffaers
Als taal een uitvinding was om onze ervaringen getrouw weer te geven, dan zou al
vlug blijken hoe onaangepast dit instrument is. Wij beschikken over teveel woorden
om niets te zeggen en hebben er te weinig om iets te zeggen. Doodgewone
gebeurtenissen worden in de taal overroepen, terwijl uitzonderlijke ervaringen ons
sprakeloos maken. Woordgoochelaars gedijen bij de gratie van het overschot aan
woorden, woordkunstenaars moeten zien te overleven met hun schaarste.
De poëzie van Geoffrey Hill spreekt de taal van dit gemis. Zijn karige gedichten
getuigen van een permanente ontbering. Hoe ongewoon deze poëzie in de oren klinkt,
blijkt uit de reactie van de Engelse criticus Kenneth Allott: ‘Ik begrijp Annunciations
alleen maar op de manier waarop men kan veronderstellen dat katten en honden
menselijke conversatie begrijpen (d.i. zij vatten er iets van door de toon van de
menselijke stem), maar zonder hulp kan ik er niets van maken’1. De hulp die deze
geschoolde lezer inroept is niet van talige of poëtisch-technische aard, het gaat om
iets anders: ‘Ik vind de duisternis van sommige latere gedichten haast zo totaal, dat
ik ze slechts op grond van een bepaalde kwaliteit in de zegging als poëzie kan zien’.
Vanaf het ogenblik echter dat de lezer zich door het poëtische woord laat grijpen,
kan hij het gemis aan betekenis niet meer aan de dichter wijten. Hij moet het bij
zichzelf zoeken. Lezen is een onvoorwaardelijk engagement. Wie leest verplicht zich
op zoek te gaan naar die ervaringen die nog te weinig licht hebben gekregen om
herkend te worden. Onze taal heeft voor deze ervaringen een geriefelijke naam, we
noemen ze transcendent of religieus. Daarmee verwijzen wij ze naar de vage
buitenkant van onze dagelijkse leefwereld. De signalen die ons uit die wereld bereiken,
herleiden we gemakshalve tot vrome herinneringen.

1

The Penguin Book of Contemporary Verse, edited by Kenneth Allott, Penguin Books, 1971,
p. 391.
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Geoffrey Hill (o1932)
Bromsgrove, zijn geboortestad in Worcestershire, de Church of England
die hij als choir-boy diende en Oxford waar hij Engelse literatuur studeerde
zijn de voornaamste kruispunten van Hills wereld. De West-Midlands,
eens een deel van het oude Mercia, de liturgie, de kerkelijke koralen en
het klassieke literaire curriculum dat Oxford hem oplegde, vormen de
ingrediënten van zijn poëzie.
Uit zijn eerste vijf gedichten, verschenen in 1952, blijkt reeds dat Hill geen
imitator is, noch zijn poëtische vaardigheid leent aan modische
verschijnselen. Tot de dichters die zijn smaak vormden rekent hij de 17e
eeuwse Metaphysical Poets, maar ook Isaac Rosenberg (1890-1918) wiens
poëzie een versmelting van twee culturen laat zien, de Europese en de
Hebreeuwse. Typerend voor zijn vier bundels poëzie is de aanwezigheid
van sequensen of gedichtencycli. Dit verklaart allicht de lange incubatietijd
van zijn poëzie. Elk gedicht roept associatief een ander gedicht op en de
thema's van bepaalde cycli worden hernomen in een volgende reeks. Zo
groeit zijn werk uit tot een poëtisch opus dat veel overeenkomst vertoont
met Eliots oeuvre.
De titel van zijn eerste bundel, For the Unfallen (1959), verraadt reeds het
ongewone van Hills taalgebruik. De overlevenden zijn zij die bepaalde
grenzen hebben overschreden. De bundel opent met een soort ballade,
Genesis, waarin de hoofdthema's van zijn latere poëzie reeds doorklinken:
dood midden in het leven, uitverkiezing en weigering, zinnelijkheid en
geest. De gedichten samengebracht in King Log (1968) roepen muzikale
beelden op, vooral dan de twee cycli Funeral Music en The Songbook of
Sebastian Arruruz. Door middel van historische figuren en een fictief
Spaans minnedichter tracht Hill de eigen innerlijke onrust te bezweren.
Mercian Hymns (1971) is een historische actualisering geschreven in
ritmisch proza. In de legendarische figuur van King Offa exploreert Hill
de Angelsaksische wortels van het Engelse volk en tevens de paradigma's
die het leven van de enkeling bepalen. In zijn laatste bundel, Tenebrae
(1978), staat de sonettencyclus Lachrimae centraal. Het zijn uitgesproken
religieuze gedichten
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waarin de onmogelijke overgave de toon aangeeft.
Sinds hij Fellow werd van Emmanuel College te Cambridge leidt Hill een
kluizenaarsbestaan, allicht een poging om in het drukdoende academische
milieu zijn innerlijkheid te vrijwaren. Hills poëzie werd uitgegeven door
André Deutsch, Londen.

In Piam Memoriam
Created purely from glass the saint stands,
Exposing his gifted quite empty hands
Like a conjurer about to begin,
A righteous man begging of righteous men.
In the sun lily-and-gold-coloured,
Filtering the cruder light, he has endured,
A feature for our regard; and will keep;
Of worldly purity the stained archetype.
The scummed pond twitches. The great holly-tree,
Emptied and shut, blows clear of wasting snow,
The common, puddled substance: beneath,
Like a revealed mineral, a new earth.

In Piam Memoriam
Vervaardigd zuiver uit glas staat de heilige,
Zijn begiftigde maar lege handen tonend
Als een goochelaar klaar om te beginnen,
Een eerzaam man bedelend van eerzamen.
In de lelie-goud gekleurde zon,
Het hardere licht ziftend, heeft hij het bestaan,
Een trekpleister voor onze blik; hij zal er steeds zijn;
Van wereldse zuiverheid het verkleurde archetype.
De beschuimde vijver rimpelt. De hoge hulstboom,
leeg en gesloten, ontdoet zich wiegend van smeltende sneeuw,
De gewone, vervuilde materie: daaronder,
Als een blootgelegd mineraal, een nieuwe aarde.

Twee werelden worden in dit gedicht tegenover elkaar geplaatst. De artificiële wereld
van de heilige in het glasraam en de natuurlijke, biologische wereld: vijver, hulst,
sneeuw. Ze hebben veel gemeen: ze zijn tegelijk
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helder (purely, new) en besmeurd (stained, scummed), vervuld (gifted, mineral), en
leeg (empty, emptied). Het sacrale lijkt echter gestold (stands, endured, will keep),
de natuurlijke wereld tintelt van leven (twitches, reveals). Een zuiveringsproces
verbindt beide werelden: het harde licht wordt gefilterd tot zuiver goud, het mineraal
wordt opgedolven uit de materie. Het natuurlijke proces lijkt gemodelleerd op het
geestelijk gebeuren. De transcendente wereld staat op het eerste gezicht
paradigmatisch voor de aardse werkelijkheid, ze is van de ‘wereldse zuiverheid het
verkleurde archetype’. Men zou geneigd zijn te lezen ‘van wereldse verkleuring het
zuivere archetype’. Maar Hill is geen platonist. Het is hem niet te doen om het
ongeschonden archetype maar om de openbaring ervan in de materie (like a revealed
mineral). Het is op het eerste gezicht paradoxaal dat de transcendente wereld twee
strofen toegemeten krijgt. De geladenheid van de laatste strofe, waarin de
sleutelwoorden van de voorgaande contrapuntisch worden hernomen, laat er echter
geen twijfel over bestaan tot welke wereld (a new earth) de dichter zich bekent.
Met een zinspeling op de eerste regel zouden we van deze verzen willen zeggen:
created purely from words the poem stands. De dichter verdwijnt achter de woorden,
hij nodigt de lezer uit hetzelfde te doen. Op die manier gaat alle aandacht uit naar de
werkelijkheid die door de poëzie aanwezig wordt gebracht. Nu kan het creatief proces
op zijn beurt een beeld worden van de wijze waarop het transcendente zich openbaart
in deze wereld a.h.w. buiten de mens om of, nauwkeuriger uitgedrukt, met de mens
als terugwijkend getuige. De interactie tussen deze twee dimensies van de
werkelijkheid en de wijze waarop het poëtisch proces zelf daarvan een beeld is,
bieden een sleutel tot de volgende gedichten.

The Stone Man
Recall, now, the omens of childhood:
The nettle-clump and rank elder-tree;
The stones waiting in the mason's yard:
Half-recognized kingdom of the dead:
A deeper landscape lit by distant
Flashings from their journey. At nightfall
My father scuffed clay into the house.
He set his boots on the bleak iron
Of the hearth; ate, drank, unbuckled, slept.
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I leaned to the lamp; the pallid moths
Clipped its glass, made an autumnal sound.
Words clawed my mind as though they had smelt
Revelation's flesh...So, with an ease
That is dreadful, I summon all back.
The sun bellows over its parched swarms.

De Steenman
Herinner je, nu, de voortekenen uit de kinderjaren:
Het netelbos en de ranke vlierboom;
De stenen wachtend op de werf:
Halfherkend koninkrijk van de doden:
Een dieper liggend landschap verlicht door de verre
Lichtbundels van hun tocht. Bij het vallen van de duisternis
Schoffelde mijn vader leem het huis in.
Hij zette zijn laarzen op het vale ijzer
Van de haard; at, dronk, maakte zijn riem los, sliep.
Ik boog me naar de lamp; de bleke motten
Tikten tegen het glas, maakten een herfstig geluid.
Woorden sloegen hun klauwen in mijn geest alsof zij hadden geroken
Het vlees der openbaring...Zo, met een gemak
Dat onheilspellend is, roep ik allen terug.
De zon loeit over haar verschraalde zwermen.

Het gedicht is als een steengroeve waaruit Hills poëzie wordt opgedolven: ‘Poetry
unearths from among the speechless dead’ (History as Poetry). Het persoonlijke
verleden en dat van zijn volk, zijn sprakeloze getuigen. Zij wachten op de incarnatie
van het woord als op een moment van openbaring. De dichter is zich helder bewust
niet te kunnen weerstaan aan de verleiding eigenmachtig over dit moment te
beschikken. Maar woorden zijn als bouwstenen wachtend op de metselaar. De lezer
zal er een eigen tehuis mee moeten bouwen. De dichter kan dat niet in zijn plaats
doen. Hij is een Stone Man, een metserdiender die het ruwe materiaal aandraagt.
Thema's klinken door die kenmerkend blijven voor Hills poëzie: het verleden als een
stom maar blijvend getuige van het heden, de transcendente dimensie van onze
geschiedenis en de reflectie op het schrijfproces.
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In de sequens Funeral Music exploreert Hill het verleden aan de hand van historische
figuren: I will consider the outnumbering dead: For they are the husks of what was
rich seed (Merlin).
De dissonanten van hun persoonlijke levensgeschiedenis vinden hun plaats in de
harmonie van een muzikale beweging. In het perspectief van de eeuwigheid krijgen
gemeenschappelijke en persoonlijke lotgevallen een betekenis, zonder daarom de
existentiële vraag van het individu te verstommen.
Not as we are but as we must appear,
Contractual ghosts of pity; not as we
Desire life but as they would have us live,
Set apart in timeless colloquy:
So it is required; so we bear witness,
Despite ourselves, to what is beyond us,
Each distant sphere of harmony forever
Poised, unanswerable. If it is without
Consequence when we vaunt and suffer, or
If it is not, all echoes are the same
In such eternity. Then tell me, love,
How that should comfort us - or anyone
Dragged half-unnerved out of this worldly place,
Crying to the end ‘I have not finished’.
Niet zoals wij zijn maar zoals wij moeten schijnen,
Als bij overeenkomst, meelijwekkende geesten; niet zoals wij
Het leven verlangen, maar zoals zij het voor ons bepalen,
Gescheiden in een tijdeloze samenspraak:
Zo is het verordend; zo getuigen wij,
Ondanks onszelf, van wat ons te boven gaat,
Elke verre harmonie der sferen voor altijd
Roerloos, zonder antwoord. Als het geen verschil
Maakt of wij gloriëren of lijden, of
Als dat niet zo is, gelijken alle echo's op elkaar
In zulke eeuwigheid. Zeg me dan, liefde,
Hoe dat een troost kan zijn voor ons of om het even wie
Die half-ontdaan uit dit aardse verblijf wordt gerukt,
Schreeuwend tot het einde ‘Ik ben niet klaar’.

De structuur van het sonnet helpt de lezer de argumentatievorm op de voet te volgen.
Het sestet ondergraaft de apodictische zekerheden van het octet. Het eerste kwatrijn
geeft een situatieschets: werkelijkheid en schijn, vrijheid en determinatie zijn
onverzoenbaar. De zin van deze tegenstelling ligt volgens het tweede kwatrijn in het
feit dat wij getuigen zijn van iets
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dat ons overstijgt. Maar in het sestet wordt dit alles op de helling gezet. Is er aan dit
levenslot een gemeenschappelijke zin te geven? En zo ja, wat baat dit voor ieder van
ons persoonlijk? Het is opvallend hoe in de slotverzen de ikfiguur zich niet langer
tot een anoniem levenslot, maar persoonlijk tot de liefde richt.
Deze liefde krijgt concrete trekken in het volgende gedicht, in het gelaat van de
gewonde geliefde.

The Turtle Dove
Love that drained her drained him she'd loved, though each
For the other's sake forged passion upon speech,
Bore their close days through sufferance towards night
Where she at length grasped sleep and he lay quiet
As though needing no questions, now, to guess
What her secreting heart could not well hide.
Her caught face flinched in half-sleep at his side.
Yet she, by day, modelled her real distress,
Poised, turned her cheek to the attending world
Of children and intriguers and the old,
Conversed freely, exercised, was admired,
Being strong to dazzle. All this she endured
To affront him. He watched her rough grief work
Under the formed surface of habit. She spoke
Like one long undeceived but she was hurt.
She denied more love, yet her starved eyes caught
His, devouring, at times. Then, as one self-dared,
She went to him, plied there; like a furious dove
Bore down with visitations of such love
As his lithe, fathoming heart absorbed and buried.

De Tortelduif
Liefde die haar leegzoog, zoog hem leeg die zij had liefgehad,
Ofschoon zij beiden voor elkander hartstocht veinsden in hun taal,
Hun uitzichtloze dagen door lijden heen de nacht in droegen
Waar zij dan eindelijk in slaap viel en hij stil lag
Alsof hij nu geen vragen meer nodig had om te raden
Wat haar verhelend hart niet goed verbergen kon.
Haar gelaat, gevangen, vertrok half-slaperig aan zijn zijde.
Maar overdag beheerste zij haar echte smart,
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Wikte en woog, keerde zich naar de toeziende wereld
Van kinderen en intriganten en de dingen van weleer,
Sprak ongedwongen, was een en al ijver, werd bewonderd,
Was meester in het oogverblinden. Dat alles verdroeg ze
Om hem te trotseren. Hij sloeg haar door smart getekende doen gade
Onder de geplogen schijn der gewoonte. Zij praatte
Als een die ontgoocheling lang niet meer kende, maar was gewond.
Zij negeerde meer liefde, maar haar hongerige blik ving
De zijne, verslond hem bij wijlen. Dan, zichzelf wagend,
Ging zij naar hem, deemoedig vragend; als een hitsige duif.
Overmand door de verzoekingen van een liefde
Als die zijn buigzaam, peilend hart omvatte en begroef.

De openingsverzen roepen een uitzichtloze situatie op waarin elk van de geliefden
gevangen zit. Om beurten verwoordt de dichter hun gedrag, gedicteerd door onmacht.
Elke toenadering van zijn kant botst op háár vermeende onverschilligheid. Opvallend
is hoe de uiteindelijke overgave niet alleen de andere persoon betreft, maar wel de
alles omvattende liefde: de liefde die hen gescheiden hield is ook de liefde die hen
weer vereent, zoals de inclusie (r. 1 en 19) beklemtoont.
Verzet en overgave vormen ook het thema van de nu volgende gedichten. Ze zijn
genomen uit het zogenaamde Songbook of Sebastian Arruruz, een apocrief Spaans
dichter door Hill in het leven geroepen. De eerste vijf gedichten vormen een
samenhangend geheel. De drie gekozen gedichten verwoorden een vruchteloze poging
het verlies van de geliefde door een literaire evocatie te compenseren. Ook hier is er
weer een opvallend parallellisme tussen de ervaringen van menselijke liefde en de
houding tegenover het transcendente.

I
Ten years without you. For so it happens.
Days make their steady progress, a routine
That is merciful and attracts nobody.
Already, like a disciplined scholar,
I piece fragments together, past conjecture
Establishing true sequences of pain;
For so it is proper to find value
In a bleak skill, as in the thing restored:
The long-lost words of choice and valediction.
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Coplas
I
‘One cannot lose what one has not possessed’.
So much for that abrasive gem.
I can lose what I want. I want you.

II
Oh my dear one, I shall grieve for you
For the rest of my life with slightly
Varying cadence, oh my dear one.

III
Half-mocking the half-truth, I note
‘The wild brevity of sensual love’.
I am shaken, even by that.

IV
It is to him I write, it is to her
I speak in contained silence. Will they be touched
By the unfamiliar passion between them?

5
Love, oh my love, it will come
Sure enough! A storm
Broods over the dry earth all day.
At night the shutters throb in its downpour.
The metaphor holds; is a snug house.
You are outside, lost somewhere. I find myself
Devouring verses of stranger passion
And exile. The exact words
Are fed into my blank hunger for you.

I
Tien jaar zonder jou. Want zo gaat dat.
Dagen trekken gestaag voorbij, een routine
Die barmhartig is en niemand aanlokt.
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Alreeds, als een nauwgezet geleerde,
Pas ik stukken aan elkaar, buiten alle gissing
Richt ik ware sekwensen op van pijn;
Want zo staat het netjes waarde te hechten
Aan een schrale vaardigheid, als aan het gebeuren zelf:
De lang-verloren woorden van beslissing en vaarwel.

Coplas
I
‘Je kan niet verliezen wat je niet bezat’.
Tot daar dat stekelige kleinood.
Ik kan verliezen wat ik verlang. Ik verlang naar jou.

II
O mijn liefje, ik zal om je treuren
De rest van mijn leven met lichtjes
Veranderende toonval, o mijn liefje.

III
Half-spottend deze halve waarheid, noteer ik
‘De wilde maar korte stonde van zinnelijke liefde’.
Ik word dooreengeschud, zelfs daardoor.

IV
Het is voor hem dat ik schrijf, het is voor haar
Dat ik spreek met ingehouden stilte. Zullen zij geroerd worden
Door de ongewone passie tussen hen?

5
Geliefde, o mijn geliefde, het zal geschieden
Heel zeker! Een storm
Broedt over de droge aarde heel de dag.
's Nachts schudden de blinden in zijn stortvloed.
De metafoor doet het; zij is een gezellig huis.
Jij bent buiten, ergens verdwaald. Ik ben bezig
Verzen te verslinden vol vreemde passie
En ballingschap. De juiste woorden
Stillen mijn blinde honger naar u.
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Het eerste gedicht van deze sequens verwoordt de menselijke poging om de pijn door
de tijd te laten helen of indien dit niet lukt een poëtisch substituut te vinden voor
deze ervaring. De laatste regel leidt de coplas in. De dichter is er niet in geslaagd het
afscheid te bezweren, integendeel, de afscheidswoorden van de geliefde dringen zich
weer op in al hun scherpte. De eerste drie coplas zijn een poging om woorden met
een wederwoord te ontzenuwen. Wie verlangt bezit reeds en kan dus verlies ervaren
(I). De ironie van het woord kan iemand kortstondig genadig zijn (II) tot hij er niet
meer in slaagt de werkelijkheid te ontwijken. Dan wordt zelfs het bedriegelijke spel
der woorden angstaanjagend (III). Dank zij een reflectie op het schrijven slaagt de
dichter er evenwel in afstand te nemen van het gebeuren en van zijn particuliere
emoties en zo tot de wezenlijke vraag door te dringen (IV).
De aard van de passie, verwoord in de laatste regel van de coplas, wordt verder
geanalyseerd in het derde en vierde gedicht. Zij is noch erotisch, noch religieus, noch
platonisch, maar een scheppende kracht die het gemis wil laten verkeren in een
poëtische aanwezigheid. Opnieuw zoekt de dichter dus zijn heil in de magische kracht
van het woord. Ook al slaagt de poëtische verbeelding er niet in de werkelijkheid
aanwezig te brengen, ze maakt deze toch dragelijk (het vijfde gedicht). Vanuit deze
ervaring ontstaat er een nieuwe zekerheid, de poëzie (metaphor, r. 5) biedt de mens
een rustpunt, zij stilt de honger naar de geliefde.
De poëtische zeggingskracht van deze verzen ligt in de grote luciditeit waarmee
Hill de gevoelswereld analyseert door het prisma van het dichterlijke proces heen.
Al schrijvend registreert hij de emotionele weerslag van de verbale expressie op het
schrijvend subject. In tegenstelling tot Eliot die beweerde dat ‘the man who suffers’
en ‘the man who creates’ in het poëtisch proces uit elkaar groeien, toont Hill hoe de
dichter een brug kan slaan van de poëtische persona naar de mens van vlees en bloed.
Daartoe gebruikt hij niet langer talige beelden; de verwoording zelf verbeeldt de
ervaring. Het failliet van de taal symboliseert de onmacht van het subject. De poëzie
is hier niet langer een medium via hetwelk de dichter zijn ervaring meedeelt, zij is
taalgeworden ervaring. De eenvoud en transparantie van deze verzen getuigen ervan
hoe woord en ervaring restloos in elkaar opgaan.
In het Songbook is de aantrekkingskracht van de geliefde vooral gelegen in haar
afwezigheid. Dit is ook het thema van Hills meest uitgesproken religieuze cyclus
Lachrimae uit de bundel Tenebrae. Gods afwezigheid, of gezien vanuit het standpunt
van het subject, zijn vergeefse aanwezigheid heeft haar menselijk pendant in de
onmacht tot overgave.
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Lachrimae Verae
Crucified Lord, you swim upon your cross
and never move. Sometimes in dreams of hell
the body moves but moves to no avail
and is at one with that eternal loss.
You are the castaway of drowned remorse,
you are the world's atonement on the hill.
This is your body twisted by our skill
into a patience proper for redress.
I cannot turn aside from what I do;
you cannot turn away from what I am.
You do not dwell in me nor I in you
however much I pander to your name
or answer to your lords of revenue,
surrendering the joys that they condemn.

Lachrimae Verae
Gekruisigde Heer, gij zwemt op uw kruis
en nooit beweegt gij. Soms in helledromen
beweegt het lijf maar het beweegt vergeefs
en is verzoend met dat eeuwige verlies.
Gij zijt de drenkeling van verdronken spijt,
gij zijt des werelds zoendood op de heuvel.
Dit is uw lichaam vervormd door onze kunde
tot een lijdzaamheid geschikt voor genoegdoening.
Ik kan me niet afwenden van wat ik doe;
gij kunt u niet wegwenden van wat ik ben.
Gij verblijft niet in mij, noch ik in u
hoezeer ik mij ook schik naar uw naam of luister naar uw heren rentmeesters,
en afzie van het genot dat zij veroordelen.

Bij het keerpunt van dit sonnet vindt er een overgang plaats van contemplatie naar
meditatie. De beschouwing van de gekruisigde wordt gedragen door het verrassende
beeld van het zwemmen, dat zich doorzet in de tweede strofe. Het symbool van
eeuwen christelijke devotie wordt zo onheilspellend nabij gebracht. Het keert zich
als een levende aanklacht tegen zijn vereerders, die de kracht ervan hebben ontzenuwd.
De spanning tussen activiteit (swim, moves) en passiviteit (never move, castaway),
ontlaadt zich in de laatste verzen van het octet: de mens heeft het symbool aange-
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past aan zijn eigen kunde, aan de maat van zijn eigen draagkracht. Opvallend is hoe
de religieuze verwoording zich op een natuurlijke wijze ent op de omgangstaal.
Sprekend hiervoor zijn de regels vier, zes en acht, waar versteende religieuze formules
dank zij een voorafgaande visualisering een vernieuwde zeggingskracht krijgen. In
het discursieve gedeelte staat de introverte ikfiguur centraal. De verzen van het sestet
beschrijven verschillende slingerbewegingen en zijn daarin een beeld van het subject
dat heen en weer geslingerd wordt tussen actie en contemplatie, de weg van de ascese
en die van de mystieke vereniging.
De twee volgende sonnetten hernemen telkens een thema uit Lachrimae Verae.
Lachrimae Antiquae Novae bouwt voort op het octet en verwoordt de groeiende kloof
tussen de Heer en diens volgelingen. Lachrimae Amantis is een persoonlijke belijdenis
van de ikfiguur, het thema van het sestet.

Lachrimae Antiquae Novae
Crucified Lord, so naked to the world,
you live unseen within that nakedness,
consigned by proxy to the judas-kiss
of our devotion, bowed beneath the gold,
with re-enactments, penances foretold:
scentings of love across a wilderness
of retrospection, wild and objectless
longings incarnate in the carnal child.
Beautiful for themselves the icons fade;
the lions and the hermits disappear.
Triumphalism feasts on empty dread,
fulfilling triumphs of the festal year.
We find you wounded by the token spear.
Dominion is swallowed with your blood.

Lachrimae Antiquae Novae
Gekruisigde Heer, zo naakt voor de wereld,
gij leeft ongezien in die naaktheid,
overgeleverd bij volmacht aan de judaskus
van onze devotie, gebukt onder het goud,
beladen met rituelen, voorziene penitenties:
liefdesgeuren door een wildernis
van herdenkingen heen, wilde en doelloze
verlangens vleesgeworden in het vleselijk kind.
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In hun besloten luister verschralen de ikonen;
de leeuwen en de eremijten verdwijnen.
Triomfalisme viert feest op uitgeholde vrees,
vult de triomfen van de feestkalender.
Wij vinden u gewond door de tekenspeer.
Heerschappij wordt met uw bloed gezwolgen.

Het sonnet is gebouwd op de tegenstelling tussen de naaktheid van de Heer en de
overdaad van de religie die de Heer heeft ingepalmd. In het afsluitend couplet groeit
deze tegenstelling uit tot een paroxisme: op het moment van de volledige ontlediging
van haar Heer, geeft de kerk zich over aan de roes van de macht. De tweede en de
derde strofe beschrijven deze geleidelijke verwording: liefdesgeuren verwelken en
de resterende symbolen van inwendig leven verdwijnen. De titel Lachrimae Antiquae
Novae suggereert dat deze vertekening een herhaling is van dat allereerste verraad
gesymboliseerd in de judaskus. De bittere aanklacht wordt enigermate verzacht
doordat de aanklager zich vereenzelvigt met de aangeklaagden: our devotion, we
find you. Maar meer dan een diatribe is dit gedicht een belijdenis van onmacht tot
overgave. Een onmacht die haar gelijkenis alleen vindt in de onmacht van de
gekruisigde zelf. Er is namelijk een sprekende parallel tussen de naaktheid van de
Heer en de afwezigheid van de ikfiguur in het gedicht. Zoals de liturgische formules
is ook de poëzie hier een scherm waarachter de mens zich kan verschuilen. Het meest
geëigende expressiemiddel wordt zo door Hill aangewend om het moment van de
overgave op te schorten. Dit moment vormt het onderwerp van het laatste sonnet uit
deze cyclus.

Lachrimae Amantis
What is there in my heart that you should sue
so fiercely for its love? What kind of care
brings you as though a stranger to my door
through the long night and in the icy dew
seeking the heart that will not harbour you,
that keeps itself religiously secure?
At this dark solstice filled with frost and fire
your passion's ancient wounds must bleed anew.
So many nights the angel of my house
has fed such urgent comfort through a dream,
whispered ‘your lord is coming, he is close’
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that I have drowsed half-faithful for a time
bathed in pure tones of promise and remorse:
‘tomorrow I shall wake to welcome him.’

Lachrimae Amantis
Wat is er in mijn hart dat gij zo fel
naar zijn liefde dingt? Wat een zorg
brengt u als een vreemdeling aan mijn deur
door de lange nacht en de ijzige dauw
Op zoek naar het hart dat u niet wil bergen,
dat zichzelf in vroomheid veilig houdt?
Bij deze duistere zonnewende vol vorst en vuur
moeten de oude wonden van uw passie opnieuw gaan bloeden.
Zovele nachten heeft de engel van mijn huis
hoognodige troost geschonken in een droom,
fluisterend ‘uw heer komt, hij is nabij’
dat ik half-gelovend sluimerde voor een tijd
verzonken in heldere klanken van belofte en spijt:
‘morgen zal ik waken en hem welkom heten’.

Dit slotsonnet is een samenspraak van het ik met zijn Heer. De dichter verschuilt
zich niet langer achter een anonieme gemeenschap, maar weet zich persoonlijk
aangesproken. Het octet herneemt in vraagvorm de voornaamste thema's uit de andere
sonnetten: het verlangen naar vereniging en de onmogelijke overgave. De onmacht
van de Heer is nu de onmacht van het ik geworden. In een traditioneel mystieke
beeldentaal: de verzuchtingen van de geliefde, de begroeting tussen gast en gastheer,
de geestelijke nacht, wordt de nabijheid van de Heer voelbaar vertolkt. Er is een
opvallend contrast tussen de onrust die spreekt uit de kwellende vragen van het eerste
gedeelte en de rust en groeiende zekerheid in het sestet. De herhaalde toenadering
van de Heer wordt nu herkend, maar de overgave wordt verschoven naar het eeuwige
morgen. De dichter hult zich in een droom als in een laatste uitstel voor het ontwaken.
Op de vraag of hij er wel toe komt in zijn gedichten een authentieke religieuze
ervaring te verwoorden, antwoordt Hill dat zulke ervaring een voorrecht is dat maar
voor heel weinigen is weggelegd, maar dat poëzie gemaakt wordt van een meer
voorkomende ervaring: het gevoel namelijk niet in staat te zijn een echte religieuze
ervaring te beleven2. Om aan dit

2

J. Haffenden, Viewpoints, Poets in conversation with John Haffenden, Faber and Faber,
London § Boston, 1981, p. 89.
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gevoel een stem te geven doet Hill een beroep op drie interpretatiemodellen: op de
dichterlijke expressie als een poging om door het woord een embryonale ervaring
levensvatbaar te maken, op de menselijke liefde als een voorspel op de liefde zelf
en tenslotte op de overgeleverde religieuze symboliek die vaak ondanks zichzelf van
zulke ervaring getuigt. Hoe meesterlijk Hill deze modellen ook hanteert, toch ontkomt
de lezer niet aan de indruk dat zijn poëzie er zich maar moeizaam en vaak krampachtig
toe leent deze ervaring te verwoorden. Daarin is de verbale expressie allicht een
spiegel van de mens die door Hill wordt getypeerd als een ‘self-seeking hunter of
forms’, als iemand die eigenzinnig vorm wil geven aan het vormeloze, zelfs al heet
dit het menselijk gemis.
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Islam in de Sovjetunie
Janice Broun
De islam heeft vandaag in een groot deel van de wereld dank zij de olierijkdom zijn
zelfvertrouwen teruggevonden en een militant karakter aangenomen. In de Sovjetunie
daarentegen blijft de islam - tenminste naar buiten toe - voorlopig gedwee, ondanks
de gebeurtenissen die naburige moslim-landen radicaal uit hun evenwicht hebben
gebracht.
Gemakkelijk vergeten we dat de Sovjetunie 's werelds vijfde grootste
moslimbevolking telt: 44 van de 263 miljoen inwoners, 1/6 van de bevolking, zijn
moslim. Aangezien hun geboortecijfer tweeëneenhalve keer dat van de rest van de
USSR bedraagt, schat men dat in het jaar 2000 1/4 van de Sovjetburgers moslim
zullen zijn. Frappanter nog is dat tegen die tijd 1/3 van de recruten voor het Rode
leger uit moslimgezinnen zullen komen. Deze cijfers moeten de Sovjet-regering
reden tot bezorgdheid geven, te meer daar 80% van de moslims aanspraak maken
op de vrijheid om hun godsdienst te beoefenen en pogingen om het Slavische
geboortencijfer te doen stijgen mislukt zijn.
80% lijkt misschien een opmerkelijk hoog percentage in een staat die enorme
sommen heeft uitgegeven aan het bestrijden van religieuze praktijken en het
bevorderen van atheïsme; het ligt veel hoger dan dat van de praktizerende christenen
in de voormalige christelijke gebieden (dat schommelt tussen 10 en 30%). Het lijkt
misschien zelfs een contradictio in terminis, aangezien de moslims hun religieuze
verplichtingen absoluut niet kunnen vervullen binnen de minimale mogelijkheden
die hun officieel toegestaan zijn. In dat opzicht staan ze er slechter voor dan om het
even welke andere officieel getolereerde religieuze groep. Er zijn heel wat minder
faciliteiten voor de 44 miljoen moslims nu dan er waren voor de 16 miljoen in 1912.
Toen hadden ze 26.000 moskeeën, 45.000 molla's, 14.000 koranscholen waar Arabisch
en lezen en schrijven werden onderwezen, 500 medressahs (seminaries), een
bloeiende, door de staat gesubsidieerde pers en hun eigen Shariat-gerechtshoven. Nu
zijn er nog slechts 500
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geregistreerde moskeeën1, minder dan 2.000 officiële molla's, geen eigen scholen,
twee medressahs en een pers die zes zeer beperkte uitgaven van de koran heeft gedrukt
en verder een kwartaalschrift uitgeeft, Muslims of the Soviet East, in de eerste plaats
bedoeld voor propaganda in het buitenland.
In de tsaristische tijd maakten ongeveer 20.000 moslims jaarlijks hun verplichte
pelgrimstocht naar Mekka, waarvoor speciale treinen ingelegd werden van Tasjkent
naar Odessa. Nu wordt dat alleen nog een select aantal toegestaan en de gewone man
moet zich tevreden stellen met vervangende pelgrimages naar plaatselijke schrijnen
- waar ze in groten getale naartoe trekken. Gebruiken die een integrerend deel
uitmaken van het moslim-leven en die onder de tsaar getolereerd werden, werden
aangevallen en ondermijnd, soms door wetten, zoals in 1927 toen alle
moslim-vrouwen het bevel kregen hun sluier af te leggen2, en voortdurend door
tendentieuze en beledigende aanvallen in de pers en een vloed van atheïstische
propaganda, lezingen en publikaties.
Ondanks dit alles is de islam in de Sovjetunie nog steeds de grootste religieuze
gemeenschap, met een zo hoog praktizeringspercentage. Hoe is dat te verklaren?
Hoofdzakelijk omdat de moslims hun tradities en riten weten te bewaren binnen een
gemeenschap die nauwelijks beroerd wordt door seculariserende tendenties, een
gemeenschap waarbinnen een parallelle onofficiële islam kan bloeien naast het
officiële, door de staat gesteunde moslim-establishment. Dit gebeurt in sommige
gevallen via tariqas (geheime genootschappen), maar ook heel openlijk. Om te zien
hoe dit mogelijk is, moeten we de islam bekijken in historisch perspectief en de
verschillende stadia ervan nagaan onder tsaristisch en communistisch regime.

Historisch
Tot aan de 19e eeuw, de tijd van de tsaristische koloniale expansie, waren de
belangrijkste moslim-groepen de Basjkiers en Tataren van de Beneden-

1

2

In de hele republiek Azerbaidzjan, waarvan de bevolking van 5 miljoen praktisch volledig
moslim is, mogen er maar 13 moskeeën zijn. Tussen 1943 en 1978 mochten de
Chechen-Ingush, waarschijnlijk de meest vrome Sovjet-moslims, er niet één hebben; nu
hebben ze er twee.
Dit had tragische gevolgen. De meeste vrouwen gehoorzaamden slechts voor een dag, maar
diegenen die de wet ernstig namen werden in sommige gevallen door hun eigen mannen
vermoord en werden Sovjet- ‘martelaren’.
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Volga. Reeds in de 16e eeuw waren ze veroverd; tegen het einde van de 19e eeuw
waren ze relatief verwesterd (de meeste vrouwen droegen b.v. geen sluier meer).
Sommigen behoorden tot de progressieve, reformistische liberale Jadid-beweging.
Zij waren minstens even geletterd als de bevolking van het geïndustrialiseerde
Westerse Europa. Tegen die tijd hadden de Russische veroveringen veel primitievere,
geïsoleerde en conservatieve moslim-bevolkingen van Centraal-Azië, Kazakstan en
de Kaukasus binnen de grenzen gehaald. Zij vormen nu 75% van de moslims in de
USSR. Zelfs na de revolutie konden de moslims hun eigen leven leiden. Pas in de
late jaren 20 begon de Partij zich met hen te bemoeien. Aanvankelijk was de houding
van de Partij dubbelzinnig geweest. Moslims werden beschouwd als een verdrukt
volk. Een aantal Jadids werden communist en brachten zelfs hun eigen onderscheiden
ideologie in. Toen ze er echter begonnen aan te denken semi-onafhankelijke
moslim-republieken te stichten binnen de USSR en een revolutionaire pan-islamitische
beweging te propageren over de arbitraire grenzen heen die hen scheidden van hun
verwanten en mede-moslims in het Midden-Oosten, ging het Sovjet-establishment,
zodra het de globale situatie redelijk onder controle had, ertoe over de moslim-leiders
te liquideren. Dat leidde in de late jaren 20 en de jaren 30 tot een brutaal offensief
tegen de islam. Het was de periode van de collectivisering én van de radicale strijd
tegen alle godsdiensten. Al hun gerechtshoven en scholen en bijna alle moskeeën
werden gesloten. De weerstand tegen de collectivisering was enorm en werd ten
koste van enorm veel mensenlevens opgedrongen; de onder normale omstandigheden
zeer vruchtbare Kozakken, hoofdzakelijk nomaden, waren in 1939 kleiner in aantal
dan in 1926. Opstanden werden wreed gesmoord, en het duurde tot het einde van de
jaren 30 om een goed georganiseerde guerrilla plat te krijgen.
Toch leed de islam onder deze repressie niet zo zwaar en op zo'n traumatische
wijze als de orthodoxe kerk, waartoe de meerderheid van de Russische bevolking
behoort. Reeds voor de revolutie had de orthodoxe kerk, gedeeltelijk ten gevolge
van haar onderwerping aan de staatscontrole en de alom verspreide corruptie, haar
greep verloren op een samenleving die steeds meer verstedelijkt en geseculariseerd
werd. Sinds de 18e eeuw neigden de intelligentsia en de bovenlaag van de bevolking
naar rationalisme. Maar deze eroderende krachten kregen nauwelijks vat op de
moslimgebieden. Zelfs de Jadids, hoe radicaal ze ook waren, bleven trouw aan hun
geloof in Allah. Toen de aanval op de islam begon, hadden de orthodoxen al tien
jaren van de meest brutale vervolging achter de rug, die duizenden martelaars had
gevergd. De moslims hadden, overal waar ze
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weerstand boden, veel geleden in de jaren 30, maar dat was in het leven van mensen
met sterke orale tradities en veerkrachtige sociale structuren, een relatief korte periode.
Bovendien waren de Sovjet-moslims beter dan andere religieuze gemeenschappen
uitgerust om ondergronds te gaan3. Toen de moskeeën gesloten werden, konden ze
terugvallen op de tariqas, de aloude, prachtig georganiseerde geheime
Soefi-genootschappen waarvan de islam in de Sovjetunie er nog talloze kent en
waarmee de regering tot op de dag van vandaag geen raad weet. Zelfs toen op het
einde van de jaren 30 de situatie voor de moslims een absoluut dieptepunt bereikte,
bleek de islam zo sterk dat in sommige gebieden zoals Kirgizië en Tadzjikistan in
Centraal-Azië de regering niet bij machte bleek de moskeeën te doen sluiten.
Honderden bleven er open.
De Duitse inval in 1941 bracht een welkome onderbreking van de religieuze
vervolging. Kort na de invasie riepen Abdurrahman Rasulyaev, de Mufti van Ufa,
samen met Sergei, het waarnemend hoofd van de orthodoxe kerk, hun respectieve
volgelingen op te bidden voor de overwinning van het Rode Leger. Stalin besefte
dat hij de steun nodig had van alle geledingen van de bevolking. In ruil daarvoor
kregen ze belangrijke toegevingen, o.m. vrijheid van eredienst, een minimum aan
religieus leven en een officieel administratief kader. De oorlog bracht evenwel lijden,
deportatie en een enorm verlies aan mensenlevens mee voor die moslim-groepen
die, zoals vele Russen, met de Duitsers hadden gecollaboreerd of van collaboratie
verdacht werden, of toevallig in strategisch kwetsbare gebieden woonden. De enige
moslims die als gevolg daarvan zich bij de algemene Beweging voor de
Mensenrechten hebben aangesloten of ermee samengewerkt, zijn twee groepen die
om strategische redenen na de oorlog niet naar hun streek mochten terugkeren en
streng werden gestraft wanneer ze dat toch deden: de vitale Krim-Tataren en de
kleine gemeenschap van de Meskhetische Turken.
Na de oorlog nam de godsdienstvervolging een tijd lang af. In 1943-44 waren vier
Geestelijke Directoraten opgericht om de moslim-gebieden te beheren4; zij bestuurden
de door de staat geregistreerde moskeeën, betaalden de geregistreerde molla's,
beheerden de twee opnieuw geopende me-

3

4

Afgezien van de katholieken van de Oosterse ritus in West-Oekraïne na hun verplichte
inlijving in de Russische Orthodoxe Kerk in 1946, kan geen enkele grote christelijke kerk
wedijveren met de islam wat betreft ondergrondse overleving en weerstand.
De vier gebieden zijn: Europees Rusland en Siberië; Noord-Kaukasus en Daghestan;
Transkaukasus (met Azerbaidzjan en Georgië) en, wat omvang en bevolking betreft de
grootste, Centraal-Azië en Kazakstan.
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dressahs en publiceerden de literatuur die door de regering werd toegelaten. Zoals
alle religieuze verenigingen in de USSR stonden ze evenwel onder de controle van
de alomtegenwoordige Raad voor Religieuze Zaken, een atheïstisch orgaan, dat
streng de hand houdt aan hun activiteiten en het laatste woord heeft in alle kerkelijke
of religieuze benoemingen. In deze periode werden tussen 1.700 en 7.000 moskeeën
heropend5, veel meer dan er vandaag de dag open zijn.
Tussen 1959 en 1964, onder Chroestjev, kwam er een hernieuwde aanval op alle
vormen van religieus leven. Meer dan de helft van de orthodoxe kerken werden
gesloten en van de moskeeën bleven er slechts 'n 300 open. Landelijke gebieden
hadden hieronder het meest te lijden. Sedertdien is er weer een zekere ontspanning
ingetreden. Aan de ene kant wordt de officieel erkende godsdienstige groeperingen
een minimum aan faciliteiten toegestaan; aan de andere kant verhevigde de vervolging
van gelovigen die liever buiten de officiële instituten optreden. Ook ten gevolge van
de buitenlandse politiek verbeterde de situatie voor de moslims.
In de hele naoorlogse periode was een van de belangrijkste taken van de
Directoraten de promotie van de Sovjet buitenlandse politiek op internationale
religieuze of ‘vredes’-conferenties. De leiders van de Directoraten komen uit het
puik van de medressah-studenten. Sommigen van hen, zoals hun belangrijkste
zegsman Zia-al-Din Babakhanov, zijn doorgewinterde politici die steeds de loyaliteit
van de moslims t.o.v. het regime beklemtoond hebben. De wederopbloei van de islam
in de wereldpolitiek en het feit dat het Sovjet-beleid op het ogenblik zoveel belang
hecht aan zijn relaties met de moslimstaten, hebben de moslimleiders meer gewicht
gegeven; ze kregen het o.m. gedaan dat er ongeveer 200 moskeeën opnieuw geopend
of gerestaureerd werden (hoe dan ook een mooie façade voor de buitenlandse
moslim-gasten). Naar buiten toe blijft hun houding t.o.v. het regime er een van
berusting. De moslim-leiding lijkt zelfs de meest gewillige te zijn van alle religieuze
administraties in de USSR. Ze zegt precies wat van haar gevraagd wordt, beklaagt
zich nooit over de belachelijk geringe faciliteiten die officieel toegestaan zijn voor
de godsdienstpraktijk van een steeds toenemend aantal moslims. Ook onder de lagere
geestelijkheid is er bij de moslims nooit één geweest als b.v. Gleb Yakunin, de
orthodoxe priester die op het ogenblik een straf van tien jaar uitzit.

5

Hoewel uit lokale Sovjet-overzichten betrouwbare statistieken beschikbaar zijn voor beperkte
gebieden, publiceert de centrale regering niet graag globale statistieken over het aantal
gelovigen of de eredienstplaatsen, en de getallen die in Sovjet-bronnen of elders geciteerd
worden, lopen erg uiteen.
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Zoals we zullen zien, zijn er voor deze ogenschijnlijke volgzaamheid goede redenen.
Bovendien, dank zij het principe van de taqiya, dat een moslim toestaat zijn geloof
te verbergen of zelfs te verloochenen in geval van vervolging, hebben de leiders van
de Directoraten niet zo veel last van een slecht geweten als vele leiders van de officiële
christelijke kerken en hebben zij veel minder af te rekenen met verwijten van de
gewone gelovigen.

Weerstand tegen atheïsme en secularisatie
Eerder hebben we al gezegd dat de islam, als godsdienst en als manier van leven,
blijkbaar beter bestand was tegen de druk van atheïsme en secularisatie dan om het
even welke andere grotere godsdienstige groepering. Een belangrijke factor daarbij
is dat zelfs heden ten dage de meeste moslims nog altijd op het platteland wonen. Er
is nooit sprake geweest van een grote trek naar steden en industriële centra, die
hoofdzakelijk bewoond zijn door Slaven en ex-gedeporteerden; evenmin trokken zij
naar gebieden buiten de traditionele moslim-‘thuislanden’ om werk te zoeken of
hogere lonen. Moslims schijnen te willen blijven waar ze zijn, doen weinig pogingen
om zich te integreren met ‘ongelovige’ immigranten, en blijven wat het gebruik van
de Russische taal betreft de meest povere figuur slaan van de hele USSR.
Binnen de nationale moslim-groepen blijven de traditionele gemeenschapsstructuren
bewaard en wordt de stabiliteit van het familieleven beschermd op een manier die
uitzonderlijk is voor de USSR met zijn ontstellend hoge percentages aan alcoholisme,
abortus en gebroken gezinnen. De behoudsgezinde sociale druk is zelfs zo groot dat
het, ironisch genoeg, voor een individu moeilijker is atheïst te zijn dan moslim! Een
onderzoek wees zelfs uit dat 40% van de praktizerende moslims in dat bepaalde
gebied ongelovig waren en zich slechts aanpasten aan de sociale druk van de
gemeenschap. De meeste mensen van moslim-afkomst besnijden hun zoons, sluiten
een godsdienstig huwelijk, vieren de traditionele feesten, geven aalmoezen voor de
moskeeën en molla's, hebben grotere gezinnen dan het Sovjet-gemiddelde en worden
begraven op kerkhoven voorbehouden aan moslims. Wat ze echt geloven doet daarbij
niet ter zake. Dit verklaart voor een deel het hoge percentage praktizerende moslims.
De islam is een manier van leven evengoed als een godsdienst, en dat is de reden
waarom, als de huidige demografische tendens aanhoudt, de islam uiteindelijk de
orthodoxe godsdienst zou kunnen gaan vervangen als belangrijkste religie in de
USSR.
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Een andere verklaring voor het hoge percentage praktizerende moslims is het bestaan
van een wijdverspreide ‘parallelle’ islam, die aan de meeste religieuze behoeften,
behalve die aan literatuur, kan voldoen6. Aan de ene kant werkt die parallelle islam
ondergronds. De tariqas hebben de moslims altijd in staat gesteld hun godsdienst in
het geheim te beoefenen wanneer en waar dat nodig is. De mensen horen er ook
graag bij: meer dan de helft van de Chechen-Ingush bekennen zich ertoe. Hun
complexe en exotische ceremonies die tot trance kunnen leiden en een soort
moslim-equivalent vormen van de charismatische beweging, bieden de mensen de
emotionele uitlaatklep die ze in de saaie, puriteinse en conformistische sfeer van de
Sovjet-maatschappij hoognodig hebben. In de geborgenheid van de tariqas kunnen
zij de idee van de Jihad (de heilige oorlog) koesteren en uitdrukking geven aan hun
fanatiek anti-Russische gevoelens. Uit een recent artikel in de Sovietskaya Kirghizia
blijkt dat de regering zich om deze parallel-moslims verschrikkelijk veel zorgen
maakt; zij worden afgeschilderd als gevaarlijke elementen, het artikel geeft toe dat
zelfs partijleden tariqa-leiders zijn en dat de jongeren erdoor aangetrokken worden:
‘We kunnen niet dulden dat fanatiekelingen en religieuze extremisten blijven
voortbestaan’. De regering schijnt evenwel niet bij machte met hen af te rekenen.
Anderzijds is het voor moslims over het algemeen niet eens nodig ondergronds te
gaan. De Sovjet-regering is aangewezen op personeel van moslim-origine voor het
lokale bestuur van moslim-gebieden, en dat maakt dat ze heel weinig controle heeft
over wat er aan de basis gebeurt. Lokale partijleden en regeringsambtenaren staan
deze strikt genomen illegale parallelle islam, die voor duizenden niet-officiële
moskeeën zorgt, oogluikend toe. In Azerbaidzjan b.v. zijn er in de hoofdstad Baku
alleen al 200 illegale moskeeën. Om het even wie de nodige kennis van riten en
koranwetten heeft, kan zich molla noemen: geen enkele vorm van aanstelling is
vereist en er bestaat ook geen hiërarchie. Het gevolg daarvan is dat duizenden
ongeregistreerde molla's de jongeren les geven aan niet-officiële scholen en zo het
voortbestaan van de islam verzekeren. Deze scholen bevinden zich soms zelfs op
staatsgronden, zoals collectieve boerderijen enz. In hun eigen streken staan de moslims
zelfs zo sterk, dat toen een partijlid en geschiedenisleraar in 1980 erop betrapt werd
na de schooluren als molla op te treden, hij er met een berisping van afkwam. Een
leraar die

6

Er is een nijpend tekort aan korans. Niets wijst op een goed georganiseerde ondergrondse
religieuze pers, zoals dat wel het geval is bij de Gereformeerde Baptisten of de Litauwse
katholieken elders in de USSR.
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erop betrapt zou worden leider te zijn van een niet-officiële christelijke groep om
het even waar in de Sovjetunie, zou zeker zijn baan kwijt zijn, waarschijnlijk een
boete krijgen of zelfs de gevangenis ingaan.

Religieuze wederopleving
De jaren zeventig gaven in de USSR een religieuze wederopleving te zien en dat
betrof zowel moslims als christenen. De jongere generatie voelt zich steeds meer tot
godsdienst aangetrokken. Anders dan tien jaar geleden zijn het lang niet alleen meer
ouderen die vijf keer per dag bidden, de ramadan onderhouden, de koran bestuderen
en moskeeën bezoeken. In de republiek Chechen-Ingush zijn niet minder dan 1/5
van de jongeren vrome moslims die hun religieuze verplichtingen zo scrupuleus
vervullen als de uiterlijke omstandigheden toelaten.
De herleving van het christendom komt helemaal van binnenuit. Die van de islam
in de USSR is mede een weerspiegeling van de islam-revival in de hele wereld. Hij
wortelt waarschijnlijk ook in een groeiend nationaal bewustzijn. Geconfronteerd met
de Russische verovering en vervolgens met de Sovjetisering, zijn islam en nationaal
gevoel onverbrekelijk met elkaar verbonden geraakt als uitdrukking van anti-Russische
gevoelens. De hamvraag voor de Sovjet-regering is of de islam de dertig of meer
nationale moslim-groepen binnen de USSR aaneen kan doen sluiten en voor hoe
lang; vóór de Russische overheersing hebben ze namelijk eeuwen lang als vijanden
tegenover elkaar gestaan.
Slaven van hun kant begrijpen niet echt wat islam is. Dat maakt dat de
Sovjet-regering zich nooit serieus heeft afgevraagd hoe haar stereotiepe ideeën over
het elimineren van de godsdienst toegepast moeten worden op de moslims. Recente
gebeurtenissen hebben de Sovjet-leiders de ogen geopend voor het gevaar van een
revolutionair pan-islam- en moslim-nationalisme, hoewel dit hen niet heeft belet,
om tactische en politieke redenen, datzelfde nationalisme in andere landen aan te
moedigen. Binnen het eigen land is dat een andere kwestie, daar hebben zij er schrik
van. Maar gezien de vruchtbare, steeds groeiende, jonge moslim-bevolking, moeten
ze het zachtjes aan doen om hun loyaliteit niet te verliezen. De moslims in de
Sovjetunie van hun kant zijn er zich van bewust dat het regime ook wel voordelen
heeft: een hogere levensstandaard dan in de meeste omringende moslim-staten, een
zekere veiligheid en het ontbreken van interne conflicten. Bovendien staan religieuze
en culturele banden de individuele carrière
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niet in de weg, zoals dat wel het geval is voor confessionele christenen: je kunt zonder
probleem moslim én partijlid zijn.

Afghanistan
Sedert het bloedbad van de jaren 30 hebben de moslims zich over het algemeen rustig
gehouden. De ontevredenheid die ze dan al mogen voelen heeft tot nu toe nog geen
vorm gekregen in actieve politieke dissidentie. Een moslim-opstand in de nabije
toekomst is weinig waarschijnlijk. Waarschijnlijk zijn zij er zich van bewust dat dit
desastreuze gevolgen zou hebben en de aanzienlijke mate van vrijheid en welvaart
zou vernietigen die ze nu bereikt hebben. Sovjet-moslims kunnen het zich veroorloven
rustig af te wachten; tijd en hun geboortencijfer zijn hun beste bondgenoten.
Een overzicht van de islam in de Sovjetunie kan echter niet voorbijgaan aan de
gevolgen van de invasie in Afghanistan. Die inval blijkt een verbijsterende blunder
te zijn geweest die het resultaat van jarenlang ijverig flirten met de moslim-wereld
ongedaan heeft gemaakt. In de ogen van de moslim-wereld is de Sovjetunie als
altruïstische beschermer van de islam tegen het Amerikaans imperialisme niet langer
geloofwaardig. Alle staten, behalve de naaste vrienden van de Sovjetunie en zijn
satellieten, hebben in 1980 uit protest de Tasjkent-conferentie geboycot; zelfs degenen
die toch kwamen tekenden bezwaar aan tegen de ontwerpteksten die geen gewag
maakten van de Sovjet-interventie. De conferentie, die een grote propagandastunt
moest worden, eindigde in de grootste verwarring. De invasie heeft een extra 15
miljoen ultra-conservatieve, vijandige en intern verdeelde moslims onder
Sovjet-hegemonie gebracht, maar daarmee de Sovjets ook opgezadeld met problemen
die ze best konden missen. Hoewel de meeste moslim-troepen nu zijn teruggetrokken
en door Europeanen vervangen, waren ze toch lang genoeg in Afghanistan om met
hun geloofsgenoten te verbroederen en te sympathiseren en... een zwarte markt in
korans te organiseren. Er zijn tekenen die erop wijzen dat de regering niet langer op
de totale onderwerping van de moslim-bevolking kan rekenen. In maart 1981 b.v.
demonstreerden Kozakken in Alma-Ata tegen de seculiere begrafenis van de in
Afghanistan gesneuvelde soldaten. Zij eisten een moslim-begrafenis op hun eigen
kerkhof; en ze kregen hun zin. Zoals in de rest van de wereld wordt ook in de USSR
de islam een macht waarmee rekening moet worden gehouden.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

431

Schaduweconomie en economisch beleid
Bart Callaert
De laatste jaren wijzen economen erop dat de meting van onze welvaart grote
gebreken vertoont. De misvattingen over de economische toestand zouden grote
invloed uitoefenen op het beleid dat stilaan het economisch systeem ontreddert.
Sommigen gaan zelfs zover te beweren dat de overheid wel de logische maatregelen
treft voor de bijsturing maar dat ze dit doet op basis van vervormde cijfergegevens.
Laten we even een zoektocht beginnen door de ongekende sectoren van de economie,
de zogeheten schaduw-economie en nagaan hoe zij het beleid kunnen ontregelen.
Iedere organisatie die een degelijk gefundeerd beleid wenst te voeren, voelt zeer
sterk de behoefte aan een aantal signaalcijfers of indicatoren waaruit zowel de
resultaten van het gevoerde beleid zouden blijken als de wenselijkheid om een
eventuele beleidsombuiging te overwegen. De profilering van een zo evenwichtig
mogelijk beleid aan de hand van indicatoren is echter ondenkbaar zonder een feilloze
registratie van alle feiten die invloed kunnen hebben op het resultaat van een
beleidsperiode.
Indien het nodige feitenmateriaal zondermeer aan de oppervlakte treedt, schept
het meestal geen noemenswaardige problemen om het met een quasi-volledigheid
te registreren, tenzij het registratie- en meetinstrumentarium zelf ernstige vormen
van myopie vertoont. Maar de registratie kan ook leemten vertonen doordat een
aantal feiten niet altijd even duidelijk aan het daglicht treden, vooral dan wanneer
zij bewust met de sluier van de geheimhouding worden bedekt en aan het oog van
het registratie-apparaat worden onttrokken.
Transponeren we deze algemene kijk op beleid naar de nationale huishouding,
dan merken we dat ook deze macro-organisatie gebruik maakt van indicatoren zoals
indexcijfers, groeiritmes van onderscheiden sectoren, produktiecijfers... om het
gevoerde sociaal-economisch beleid te evalueren. Naast conjunctuurgegevens en een
massa externe informatie vormt de nationale boekhouding zeker de hoeksteen van
het maatschappelijk meetapparaat. De nationale boekhouding wordt beschouwd als
de weerspiegeling van de economische activiteit en hét oriëntatiepunt voor het beleid.
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Nochtans ontsnapt een ruimte sector van menselijke en economische bedrijvigheden
aan het gezichtsveld van de nationale registratie. Enerzijds komen bepaalde feiten
gewoon niet aan het daglicht omdat zij ofwel door de maatschappij niet als waardige
(economische) activiteit worden erkend, zoals huiselijke bezigheden of studie, ofwel
om fiscale redenen versluierd worden, zoals het zwartwerk, niet pecuniaire voordelen
en kapitaalverrichtingen. Anderzijds is het gezichtsveld zelf van de registratie te
beperkt en worden externe effecten op het leefmilieu, het menselijk gedrag en de
woon- en werksituatie over het hoofd gezien, evenals geruilde goederen of diensten
waarbij geen geldmiddel de transacties tot de geregistreerde sector doet behoren.
Uit dit eerste overzicht blijkt reeds dat de niet-geregistreerde sector een zeer
heterogeen en omvangrijk geheel uitmaakt van de menselijke activiteiten en op
zichzelf al de moeite waard is om bestudeerd te worden. Immers, de gebreken in de
registratie spelen door in de indicatoren die aangewend worden om eventuele
beleidsombuigingen te overwegen. Maatregelen, getroffen op grond van vervormde
waarneming, kunnen onverwachte implicaties opleveren voor de macro-economische
stabilisatie, de allocatieve efficiëntie, de inkomensverdeling en de maatschappelijke
ordening in het algemeen.
In tijden van economische crisis en van een voortdurend alternerend beleid loont
het de moeite na te gaan hoe groot de niet-geregistreerde sector is in het geheel van
de menselijke activiteit en hoe die sector kan leiden tot misvattingen in het beleid.

Niet-geregistreerde onbetaalde arbeid
De niet-geregistreerde sector in de economie is, zoals reeds vermeld, een korf met
zeer verscheiden samenstelling. De huiselijke activiteiten van de huisvrouw en de
doe-het-zelver nemen het grootste deel voor hun rekening. Schattingen omtrent de
waarde van de arbeid die thuis gepresteerd wordt, lopen sterk uiteen. Veel hangt
ervan af of men de marktprijzen of de zogeheten opportuniteitskosten in ogenschouw
neemt. In het eerste geval raamt men het bedrag dat besteed zou moeten worden om
alle huisarbeid via het marktmechanisme te laten verrichten. De opportuniteitskosten
daarentegen duiden aan wat de vlijtige huismieren zelf zouden kunnen verdienen
indien ze hun arbeid op de markt aanboden, rekening gehouden met de arbeidsvraag,
de scholingsgraad, de specifieke vaardigheden, enz... Persoonlijke preferenties in
het al dan niet in aanmerking nemen van be-
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paalde activiteiten, samen met verschillende basisgegevens, maken dat de ramingen
nogal eens uiteen willen lopen. Schattingen van John W. Kendrick van de universiteit
van Washington voor de VS schommelen tussen 23 en 25% van het BNP, Morgan
van de universiteit van Michigan houdt het bij 40%, terwijl Van Broekhoven van de
UFSIA een ordegrootte van 40 tot 50% vooropstelt1.
Hoezeer ook discussie kan ontstaan over de nominale waarden, uit tijdreeksen valt
alleszins een treffende overeenkomst op tussen de schommelingen van de genoemde
ratio's en de Kondratieff-lange golf2.

Relatie Kondratieff-lange golf en huiselijke niet-geregistreerde activiteit
Bart Callaert, Beschouwingen omtrent de niet-geregistreerde sector in de economie, Seminariepaper
Overheidsbeheer, UFSIA, Antwerpen, 1981-1982, pp. 15 en 16.

1

2

John W. Kendrick, Expanding imputed values in the national income and product accounts
in The Review of Income and Wealth, International Association for Research in Income and
Wealth, New Haven, december 1979, nr. 4, pp. 349-363.
Lode Willems, Die truuk van de jaren zestig, in Knack, VTU, Brussel, 11 november 1981,
p. 79.
De Russische econoom N. Kondratieff (?1892-?1931) ontwikkelde een eigen crisistheorie.
De zogeheten Kondratieff-cyclus is een conjuncturele lange golfbeweging, waarin groei en
expansie regelmatig afwisselen met recessie en depressie en die zich uitstrekt over een
gemiddelde tijdsduur van 40 tot 60 jaar. Kondratieff onderscheidde dergelijke golven in de
perioden van 1790 tot 1844-1851, en van 1844-1851 tot 1890-1996. Volgens een aantal
economen zouden de jaren 1940-1970 de laatste opgaande lijn geweest zijn, waarna opnieuw
de neergaande lijn is ingezet.
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Door meer huisarbeid te presteren en minder werk te laten uitvoeren, wapenen de
gezinnen zich tegen recessie en depressie. Dit verband is uiteraard niet toevallig,
doch een automatische massareflex die berust op de aloude economische wet van de
nutsmaximalisatie van het individu.
Naast de huiselijke bezigheden bestaat nog een ruime sector onbetaalde arbeid,
meer bepaald de levering van goederen en diensten uit vrije wil. Men kan uiteraard
aanvoeren dat vrijwilligerswerk vaak wordt uitgevoerd in een geheel van wederzijdse
vriendendiensten die mekaar toch zouden compenseren in de lange termijn. Bovendien
belonen gemoedsrust en voldoening van een behoefte naar altruïsme de vrijwillige
arbeid. Dat neemt niet weg dat ook deze prestaties onzichtbaar blijven voor het oog
van de administratie. Om een volledig beeld te krijgen van het werk dat pro deo
wordt verricht, zouden tal van organisaties doorgelicht moeten worden zoals o.m.
sportverenigingen, jeugdbewegingen, hobby-clubs, wijkraden, non-profitinstellingen,
sociale opvangcentra, maar ook de brede waaier van individuele hulpverlening. Een
niet gering te schatten subsector dus, die ons ertoe doet besluiten dat de reeds
gepubliceerde cijfers (0,5 tot 2 procent van het BNP3) op zijn zachtst uitgedrukt,
onderschat zijn.
Als derde onbezoldigde arbeidsvorm vertoont de academische werkzaamheid van
de studenten een uitgesproken investeringskarakter en klimt op tot hoge ratio's (meer
dan 10 procent van het BNP4). Het aantal studenten groeit steeds aan en parallel
hiermee verhoogt de verrekende loonbasis van steeds hoger geschoolde
arbeidskrachten. Vermelde oorzaken doen het aandeel van de studie-activiteit
ongetwijfeld toenemen.

Niet-geregistreerde betaalde arbeid
De tot nog toe besproken niet-geregistreerde subsectoren hebben alle dit gemeen dat
hun actieterrein zich buiten de monetaire sfeer bevindt. Heel wat bezoldigde
bedrijvigheden vormen echter ook een belangrijke monetaire niet-geobserveerde
sector. ‘God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte
God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht’. De moderne mens
heeft zijn zevende dag vaak een andere bestemming gegeven: in onze hedendaagse
westerse wereld zou men God allicht van zwartwerk kunnen verdenken. Het boek
Genesis was

3
4

John W. Kendrick, o.c., p. 357.
John W. Kendrick, o.c., p. 357
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weliswaar niet bedoeld als een exact feitenrelaas van de schepping, en met deze
boutade willen wij slechts de aandacht vestigen op de steeds groeiende
zwartwerkmentaliteit, die ook de ‘vrije’ dagen niet spaart.
Daar zwartwerk omwille van de geldelijke vergoeding eigenlijk deel uitmaakt van
de belastbare massa, hebben zwartwerkers er alle belang bij hun werkzaamheden
niet aan het licht te brengen. De sterke correlatie tussen fiscale druk en zwartwerk
heeft hedendaagse economen als Laffer doen teruggrijpen naar de curve van Dupuit
uit de klassieke economie-handboeken. Hun redenering lijkt plausibel: bij overdreven
hoge belastingdruk zullen uiteindelijk toch minder belastingen worden geïnd, mede
omdat meer energie wordt besteed aan het zwartwerk waarvan de vruchten niet
meteen worden afgeroomd. Op die manier zou het zwartwerk een zelfregulerend
mechanisme vormen voor een aanvaardbare belastingdruk en een heilzame werking
hebben op de arbeidsstimulus.
Om een tip van de sluikwerksluier op te lichten, moeten alle middelen worden
aangewend, want zwart geld wordt moeilijk witgewassen. Een aantal methodes
werden uitgewerkt, zoals de ‘discrepancy method’ waarmee prof. Frank van de ULB
naast de officiële registratie een zwartwerksector van 20% van het BNP ontdekte.
Gebruik makend van ‘currency demand deposit ratios’ varieerden schattingen voor
de VS tussen 10 en 28%. Ook in dit geval kan aan de sterk uiteenlopende evaluaties
vooralsnog geen hoge graad van wetenschappelijkheid worden toegekend, vooral nu
onlangs een OESO-rapport slechts gewag maakte van een ongeloofwaardig percentage
van amper 4,2 procent5.
Van overheidswege is in elk geval interesse gegroeid voor deze verborgen
monetaire sector: vooral dan vanuit de bekommernis om door het recupereren van
in het verleden gemiste belastingontvangsten de bittere pil van de begrotingstekorten
wat te verzachten. Zo overweegt de Belgische regering ondermeer de invoering van
een arbeidskaart die een controlemiddel moet worden om zwartwerkende werklozen
op te sporen. Doch ook dit voorgestelde systeem is niet waterdicht. Om te beginnen
kan men zich een dergelijke controle slechts voorstellen voor buitenfuncties en niet
voor de bediende die in de stilte van zijn privé-kantoortje boekhoudingen bijwerkt.
Vervolgens kunnen de gelukkigen die nog wel arbeid hebben rustig zwartwerk extra
presteren tijdens hun uren: zij zijn immers in staat ten

5

Edgar L. Feige, A new perspective on macroeconomic phenomena. The theory and
measurement of the unobserved sector of the United States Economy: Causes, Consequences
and Implications, s.e., passim.
Prof. M. Frank, Zwart geld, Zwartboek fiscale fraude, Brussel, KWB, 1980, p. 23.
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alle tijde hun arbeidskaart ter controle voor te leggen. En wat ten slotte met de
bruggepensioneerden en hen die door weigering van werkloosheids-vergoeding hun
arbeidskaart behielden en bijgevolg ongehinderd kunnen werken in de
niet-geregistreerde sector? Van een jacht op het zwartwerk met McCarthy-allures is
klaarblijkelijk nog geen sprake.
Toch mogen we het reeds een overwinning van de rede noemen dat enkele
beleidsmensen het probleem van de verborgen sectoren hebben onderkend. Onze
economie is verziekt, maar het is mogelijk dat we ten dele slechts met een ingebeelde
zieke te maken hebben, gezien de economische agenten zelf reeds een remedie hebben
beproefd onder de vorm van omschakelingen naar de niet-geregistreerde sectoren.
Het stellen van een verkeerde diagnose door de miskenning van de pogingen tot
herstel die de ‘patiënt’ zelf reeds ondernomen heeft - kan leiden tot injecties en
beleidsbeslissingen die onze economie koortsachtig in een spiraal leiden van
onevenwicht naar onevenwicht. Een model maakt dit duidelijk.

Gevolgen van een verkeerd geïnformeerd beleid
Wij hebben de feitelijke reacties op - en de te verwachten gevolgen van - een
gebrekkig geïnformeerd herstelbeleid in een model ondergebracht. Het beschrijft de
reacties van alle betrokken economische agenten (werkgevers, werknemers,
consumenten) op de doorgevoerde of overwogen beleidsmaatregelen en gaat na
welke weerslag dit kan hebben op de evaluatie van de geregistreerde en
niet-geregistreerde ontwikkelingen van de inflatie, het BNP, de produktiviteit en de
tewerkstelling (zie p. 437).
Dit model vertrekt - in de linker bovenhoek - vanuit de constatering dat de groei
van de economie laag ligt en dat een behoorlijk percentage van de beroepsbevolking
werkloos raakt. In haar bekommernis om een anticyclisch beleid gaat de overheid
over tot het stimuleren van de economische activiteit, uiteraard te goeder trouw. Ten
gevolge van de onvolledige informatie over de economische activiteit gaat de overheid
echter overstimuleren. Wordt dit gefinancierd door nieuwe belastinginkomsten, dan
reageren de economische agenten door meer zwartwerk, waardoor de geregistreerde
informatie nog meer onjuistheden gaat bevatten. Worden de nieuwe overheidsuitgaven
gefinancierd door een verhoogd geldaanbod, dan is het effect inflatoir (→ inflatie)
Het systeem van de indexatie van de kostfactor arbeid leidt tot een verhoging van
de inkomens. Door de toepassing van een progressieve taxatie komen vele
inkomenstrekkers in hogere belastingschijven terecht, waar-
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Model voor de causaliteit van het westers macro-economisch profiel op
het beleid6

Bart Callaert, o.c., p. 28.

door ook zij geneigd zijn niet geregistreerde activiteiten te gaan doen.
De inflatie verhoogt bovendien de prijs van een aantal diensten die vroeger door
de gezinnen werden uitbesteed, maar waarvoor ze nu - omwille van

6

Gebaseerd op ideeën uit:
Edgar L. Feige, o.c., passim.
Oli Hawrylyshyn, Towards a definition of nonmarket activities, in The Review of Income
and Wealth, International Association for Research in Income and Wealth, New Haven,
maart 1977, nr. 1, passim.
T.P. Hill, Do-it-yourself and GDP, in The Review of Income and Wealth, International
Association for Research in Income and Wealth, New Haven, maart 1979, nr. 1, passim.
Kenneth Stewart, National income accounting and economic welfare: the concept of GNP
and MEW, in Federal Reserve Bank of Saint Louis Review, Research Department of the Fed.
Res. Bank of Saint Louis, Saint Louis, april 1974, passim. Lode Willems, o.c., passim.
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de hogere prijzen - zelf (groenten kweken, haarkappen, schilderen,...) zullen trachten
in te staan. De inflatie zorgt dus ook rechtstreeks voor een toename van de
niet-geregistreerde sector, door de verhoging van de huiselijke activiteiten.
De drievoudige, massale verschuiving naar de niet-geregistreerde sector bezorgt
op haar beurt een overschatting van de ‘reële’ inflatie, omdat in markteconomieën
als de onze de prijzen in die sector lager liggen dan op de officiële markt. (Dit in
tegenstelling met de zwarte markten in centraal geleide economieën, waar men de
inflatiegraad onderschat i.p.v. overschat, door dat men de daar duurdere
niet-geregistreerde sector negeert.) Die overschatting van de inflatiegraad wordt
vervolgens nog versterkt door een feed-back-effect. Het verminderde aanbod van
bepaalde arbeidsactiviteiten op de officiële arbeidsmarkt jaagt de daaraan verbonden
lonen en inkomens de hoogte in. De verhoogde arbeidskost doet de waargenomen
inflatiegraad nog sterker toenemen en volkomen alle proporties verliezen.
De globale resultaten van al die verschuivingen naar de niet-geregistreerde sector
zijn: een vermindering van de groei van het BNP, een lage produktiviteit, een hoge
werkloosheid en inflatie en een verminderde vrije tijd (linker kolom van het model).
Het BNP groeit inderdaad minder snel aan door het afbrokkelen van het aantal
geregistreerde activiteiten. Voor wat niet in gezinsverband zelf geproduceerd kan
worden, gaat men eerst op zoek naar een persoon die zijn arbeid aanbiedt buiten het
geobserveerde marktmechanisme om, tegen een lager loon.
Ook de waargenomen produktiviteit groeit veel trager. Een regressie-analyse door
Feige wijst uit dat in de jaren 70 de verandering in de produktiviteit voor 65%
verklaard wordt door de groei van de monetaire niet-geregistreerde sector7.
Naast de stijgende inflatie, die reeds werd verklaard, groeit ook de werkloosheid
aan. Door het feit dat een groot aantal diensten nu door de gezinnen zelf geleverd
worden (huiselijke arbeid), wordt de werkloosheid vooral in de niet-gespecialiseerde,
ongeschoolde, grijze circuits stilaan uitzichtloos.
Het zelf voldoen van een aantal ‘basic commodities’ vermindert tevens de vrije
tijd, wat toch ook een welvaartsverminderend effect heeft.

7

Edgar L. Feige, o.c., p. 42a.
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Al deze gevolgen samen maken uiteindelijk dat de economische agenten het
vertrouwen verliezen in het beleid van de overheid. Het incivisme, gekenmerkt door
een gebrek aan fiscale eerlijkheid, neemt toe, waardoor opnieuw een gedeelte van
de economische activiteiten in de niet-geregistreerde sector verzeild raakt en het
‘officiële’ profiel van de economie nog slechter wordt. Maar het is opnieuw dat
profiel dat door de overheid geobserveerd wordt en waaraan zij haar beleid aanpast.
Hierdoor komen we terecht in een vicieuze cirkel van overstimuleren en wellicht
zelfs een inkomensherverdeling die, zonder opzet, haar doel voorbijschiet.

Besluit
De gehanteerde thermometer wijst steeds een verdere verslechtering aan van de ziekte
van onze economie, die zoals gezegd een ‘malade imaginaire’ wordt. Om uit deze
vicieuze cirkel, die tot een totaal onevenwicht zal leiden, te geraken, is er slechts één
middel, nl. de toestand van onze patiënt reëvalueren door het wegwerken van fouten
uit vorige diagnoses.
Onze bedoeling was vooral de lezer ervan te overtuigen dat het probleem van de
niet-geregistreerde sector te belangrijk is om het aan dilettanten over te laten. Onze
hoop is wel gericht op creatieve economen die een realistischer beeld van de
economische activiteit en de welvaart kunnen voorhouden door fundamentele
verbeteringen in het meet- en registratie-instrumentarium. Zo zou kunnen voorkomen
worden dat doel en resultaat van het economisch beleid sterk divergeren en dat de
crisis slechts gevoed wordt in plaats van bestreden.
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Veertien eeuwen ketters
Jaak De Maere
De Nederlandse auteur Theun de Vries heeft sedert 1924 een indrukwekkend aantal
romans en gedichten gepubliceerd. Geregeld heeft hij religieuze bewegingen
behandeld. In zijn roman Moergrobben (1964) is het hoofdthema het gewetensconflict
van een laat-middeleeuwse schilder die twijfelt tussen Rome en de sekte van de
Adamieten. In een artikel, Omzien in schaamte: de Wederdopers (1967), behandelde
hij de richting waarvan de variant van Menno Simonsz de geloofsovertuiging van
de familie De Vries zou worden. En nu, na jarenlange voorbereiding, verrast hij ons
met een studie van bijna 700 pagina's over veertien eeuwen religieuze dissidentie1.
Er zijn over het onderwerp vele boeken en artikelen geschreven, maar meestal over
slechts een deel van die veertien eeuwen. Zeker in het Nederlands is De Vries' boek
uniek door de omvang van de behandelde stof en het niveau.

Zeven grote delen
Het eerste boek heet Een belofte voor verdrukten en begint met ‘de held van de
evangeliën’, ‘een zekere Jezus, volgens het ons overgeleverde verhaal afkomstig uit
Nazareth’ (13). De nieuwe leer wordt geplaatst in het judaïsme en het Romeinse rijk;
geleidelijk ontplooit deze kleine, vervolgde ‘ketterij’ zich tot een gewichtige politieke
factor, die tot staatsgodsdienst wordt verheven; de spontane organisatievormen
worden hiërar-

1

Theun de Vries, Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht, Querido,
Amsterdam, 1982, f79. Het boek is rijk geïllustreerd: tekeningen, schilderijen, miniaturen,
medailles, muurschilderingen. Wie over minder verbeeldingskracht beschikt en de tekst niet
innerlijk kan visualiseren, vindt in de afbeeldingen een gewaardeerd hulpmiddel. In de
opdracht noemt De Vries zich in niet-religieuze zin een nazaat van de dopers en draagt hij
het boek aan zijn grootouders op.
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chisch geordend, er groeien afwijkende meningen, de vervolgingen tussen christenen
beginnen, politieke en maatschappelijke belangen zijn doorslaggevend; in de
lotgevallen van de Arianen komen al deze gegevens nog eens verhevigd terug.
Deel twee, Geroepenen tegen Satanaël, heeft het over de dualistische richtingen.
De lezer verwerft nu geleidelijk inzicht in de methode, die een chronologische en
een thematische benadering combineert. De auteur behandelt de ontstaansbodem van
het manicheïsme en de mogelijke relatie tot het christendom, volgt het spoor door
landen en tijden, en concentreert zich dan op opkomst en ondergang van de Katharen
en de Zuidfranse cultuur.
Deel drie, Het evangelie van de armen, situeert de stromingen die in het
Karolingische rijk en de latere politieke evolutie de armoede in hun vaandel voerden.
De Vries maakt duidelijk dat hetzelfde uitgangspunt (streven naar armoede en
integriteit) kan leiden tot twee tegengestelde houdingen (de Waldenzen bijvoorbeeld
willen de boodschap uitdragen, de begijnen en begarden kiezen meer voor een
contemplatief leven), en ook tot twee verschillende benaderingen door de overheid:
Franciscus van Assisi wordt heilig verklaard, de volgelingen die zijn leer consequent
willen blijven volgen, worden veroordeeld. Ook een elitaire figuur als Abélard komt
hier aan bod; zijn leerling Arnold van Brescia wordt immers de leider van een
belangrijke volksbeweging.
Deel vier, De vier ruiters, presenteert in hoofdzaak eschatologische en chiliastische
bewegingen, die worden voorgesteld als het produkt van de extreem slechte
maatschappelijke omstandigheden (zoals de pest), op hun beurt leiden tot verscherpte
repressie, en uitmonden in echt nationale volksopstanden (zoals die van John Ball).
Ook nu worden figuren behandeld als Wycliffe en Jeanne d'Arc, die wel thuishoren
in de chronologische, maar niet in de thematische context.
Deel vijf, Gods wagenburg, is het epos van de Hussieten. Uit maatschappelijke
en nationalistische spanningen resulteert een religieuze tegenstelling die zich
concretiseert in Jan Hus. Hus is geen echt vernieuwend denker, maar om zijn ideeën
en zijn martelaarschap kristalliseert zich een nationale opstand, die telkens weer
zegeviert over buiten- en binnenlandse belagers en zelf dissidentievormen ontwikkelt.
De klemtoon valt hier beslist meer op politieke en militaire gebeurtenissen dan op
religieuze overtuigingen.
Deel zes, Een zwaard door de Kerk, beschrijft de doorbraak van het protestantisme.
Ook deze beweging wordt gesitueerd in een breed maatschappelijk kader; er worden
zelfs ‘protestanten voor het protestantisme’ be-
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handeld (507). Luther wordt geconfronteerd met geestelijk en wereldlijk gezag en
met Müntzers volksbeweging. In een Summa hereticorum, het laatste deel, schetst
De Vries de groei van de protestantse bewegingen, beschrijft de Wederdopers en
probeert in zijn conclusie enerzijds aan te tonen welke historische sprong voorwaarts
het protestantisme betekent, anderzijds de brug te slaan tussen de vooruitgang toen
en nu: immers, het moderne hoogtepunt is ‘de geboorte van het wetenschappelijk
socialisme’ (649). Het boek eindigt met een uitvoerige bibliografie en een aanvullende
lijst (waarin Nigg ontbreekt), en een register.

Wetenschappelijk gehalte
De eerste vraag die rijst, betreft het wetenschappelijk gehalte van het werk. ‘Dit is
geen boek voor vakgeleerden, respectievelijk schriftgeleerden, maar voor
belangstellende leken zoals ik er zelf een ben’ (9). Bescheidenheid siert de mens,
maar De Vries moet ook niet overdrijven: wie een dergelijke bibliografische
achtergrond heeft, wie voor vrijwel elke volgende stap in de uiteenzetting een
wetenschappelijke bron aanwijst, wie zoveel beweringen confronteert met mogelijke
bezwaren, en wie zo genuanceerd de graad van waarschijnlijkheid van de verschillende
theorieën behandelt, heeft uiteraard wetenschappelijke aspiraties.
Tot de essentie van wetenschappelijk werk behoort uiteraard de precieze
omschrijving van het object. Juist op dat vlak wordt de lezer hier echter voor een
grote onzekerheid geplaatst. De Vries cirkelt om het probleem van de definitie heen.
Hij noemt de ‘radicale drijfveer’, ‘het liefdesbeginsel’, ‘vrijheid’ (647). De ketter is
‘de mens van de andere weg’, die leeft vanuit ‘een eigen principe van
rechtvaardigheid, een eigen interpretatie van Gods woord’ (55). Dat ze anders denken
en geloven ‘is hun zelf misschien het minst van al bewust geweest’! ‘De ketter is
een polemist, een dwarsligger, hij is lastig, een geestdrijver... Hij kon dit zijn omdat
hij de geestdrift van de apostolische dagen bewaard, respectievelijk vernieuwd heeft.
Hij moet krachtens aard en roeping in doorlopend protest verkeren tegen elke
geïnstitutionaliseerde religie’ (56). Deze omschrijvingen vormen geen coherente
definitie. Enthousiaste, radicale dwarsliggers zijn er in elke beweging: deze
psychologische houding heeft in se niets met religie te maken. Alleen in de laatste
omschrijving blijkt het enthousiasme zich te richten tegen de geïnstitutionaliseerde
godsdienst. Maar de vragen blijven. Is verzet tegen geïnstitutionaliseerde religie
noodzakelijk verzet tegen Rome? Wordt de definitie ruim genomen, dan is ze van
toepassing op vrijwel
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iedereen die zich verzet tegen een ‘orthodoxe’ beweging: Christus was dan de ketter
van het judaïsme, zoals trouwens wordt aangestipt (648), Servet de ketter van het
calvinisme, en de Hussieten hadden verschillende ketterrichtingen. Wordt alleen
rebellie tegen Rome als norm gehanteerd, dan rijst de vraag wie er ketters waren toen
de kerk in de eerste eeuwen nog geen duidelijke hiërarchie had, en in de tijd van het
Westers Schisma. Is de ketterij van vandaag soms niet de orthodoxie van morgen?
Ook anderen hebben met het probleem geworsteld. Volgens Leff wordt een leer
‘heretical when condemned as such by the church’2; volgens Russell beslist ‘the
position of the pope’3. Chenu stelt: ‘Est hérétique celui qui... disjoint, par son choix,
tel ou tel élément de ce contenu du mystère. Hérésie, c'est donc vérité, mais vérité
partielle, qui comme telle, devient erreur, en tant qu'elle se prend pour une vérité
totale’4. In feite is niemand tot een echt bevredigende definitie gekomen. De Vries
blijft echter zeer onduidelijk, omdat hij zich laat verleiden tot vage psychologisering.
Zijn de opgeroepen gegevens juist? De auteur voert een indrukwekkend geheel
aan van gebeurtenissen en personen, en hij maakt hun waarheidsgehalte duidelijk.
Moeilijker ligt het met de aangebrachte verbanden. Speculaties liggen voor de hand,
want vele bronnen zijn verdwenen, andere zijn partijdig; elke ketterstudie benadrukt
hoe onbetrouwbaar uitspraken op dat vlak zijn. Als De Vries bijvoorbeeld stelt: ‘Zo
loopt er een duidelijk herkenbare lijn van Mani's optreden in het dal van de Eufraat
tot aan de kruistocht tegen de Albigenzen in de dertiende eeuw’ (180), dan heeft hij
gelijk als hij overeenkomst tussen ideeën ziet, maar (althans volgens sommige
bronnen) niet als hij materiële contacten tussen beide groepen veronderstelt. Russell
b.v. stelt dat het manicheïsme in het Westen in de 6e eeuw is uitgestorven, dat de
Bogomilen pas omstreeks 1140 het Westen bereikten, terwijl de beweging van de
Katharen toen al volop verspreid was5. En welk wetenschapsbegrip hanteert de auteur
precies? Is het gegrond, systematisch en inter-subjectief, om de traditionele vereisten
nog maar eens te noemen? Sedert ongeveer 1936 is De Vries marxist; zijn opvattingen
over concrete kwesties zijn gevarieerd en boeiend geweest, maar zijn geloof in de
theorie is gebleven. We mogen veronderstellen dat de basisbe-

2
3
4
5

Gordon Leff, Heresy in the later Middle Ages. The relation of Heterodoxy to dissent. C.
1250-c. 1450, Manchester/New York, 1967, p. 1.
J.B. Russell, Dissent and reform in the early Middle Ages, Berkeley and Los Angeles, 1965,
p. 3.
M.D. Chenu, Orthodoxie et hérésie, in Hérésies et sociétés dans l'Europe pré-industrielle.
11e-18e siècles, Parijs/Den Haag, 1968.
J.B. Russell, op. cit., hoofdstuk 8.
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grippen van het marxisme gemeengoed zijn; we herinneren aan de uiteenzettingen
van Lukács, die het verschil verklaart tussen ‘onwetenschappelijke’ burgerlijke
wetenschap, die elementen isoleert en volgens hem daarom geen wetenschap is, en
de marxistische visie, waarin elementen in een historische continuïteit worden
geplaatst6. Toen Theun de Vries in Groningen doctor honoris causa in de geschiedenis
werd, heeft hij de geschiedenis omschreven als ‘een machtig levend geheel dat
verleden, heden en toekomst verenigt tot ons eigenlijk existentieel verband, de summa
van ons gezamenlijk levenslot’; geschiedenis bepaalt ‘de menselijke externe en
interne levenssituatie’7. Ook in het ketterboek herneemt hij die opvatting:
‘Geschiedenis die wij met Hegel opvatten als een progressie in zelfbewustzijn en
met Marx als het grote doorgangshuis waar alle menselijk willen en botsen dient om
ons naar een eindelijk gehumaniseerde samenleving te leiden’ (9).

Marxistische geschiedenisopvatting
Deze strijdbare alomvattendheid van de geschiedenisopvatting heeft belangrijke
gevolgen. De ketterij wordt niet beschouwd als een autonoom verschijnsel, maar als
onderdeel van een algemeen-menselijke groei. De Vries stelt dat ‘niet de theologische
waarheid als zodanig ons interesseert, maar de wjjze waarop mensen in het
eeuwigdurend wordingsproces van de waarheid betrokken zijn’ (648). Dat
wordingsproces wordt vooral bepaald door de verandering van materiële factoren,
niet van ideeën. Elke ketterij wordt dan ook uitvoerig gesitueerd in haar economische,
politieke, maatschappelijke context; de ideeën van de tijd groeien uit de materiële
situatie, ontwikkelen zich door toetsing aan de realiteit, begeleiden de
maatschappelijke veranderingen, verhullen vaak wat er echt op het spel staat (sociale
opstanden in een theologisch kleedje). Het boek over de Hussieten is daarvan een
goed voorbeeld: eerst wordt de materiële situatie in Bohemen beschreven, en de kerk
wordt er gezien als economische en politieke macht. Verzet tegen uitbuiting is
noodzakelijk verzet tegen de hogere geestelijkheid, die in weelde leeft. De vorm van
het verzet wordt grotendeels bepaald door maatschappelijke invloeden. Hus als denker
wordt door z'n tijd bepaald en bepaalt zijn tijd. De vijandige partijen
vertegenwoordigen

6
7

Georg Lukács, vooral in Geschichte und Klassenbewusstsein, Berlijn, 1923.
Theun de Vries, De beweging van de geschiedenis, in Materie en matrijs, Nijmegen, 1980,
p. 214.
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klassebelangen; de latere strijd en de spanningen in de hussitische beweging zelf
vloeien voort uit maatschappelijke tegenstellingen en veroorzaken nieuwe
maatschappelijke relaties. Kettergeschiedenis is algemene geschiedenis. De ketters
worden alleen wat meer in het daglicht gezet dan anderen.
Uiteraard wordt dan ook meer aandacht besteed aan massabewegingen dan aan
individuen. ‘Meer dan over individuele ketters gaat dit boek... over ketterij als
volksbeweging’ (9). Weinig aandacht wordt besteed aan de opvattingen van Abélard
of Eckhart; wel wordt hun levenslot beschreven en vooral hun invloed op grotere
groepen van religieus bezielden. Bewegingen die zich afwenden van de wereld krijgen
minder aandacht; wel wordt ingegaan op de maatschappelijke omstandigheden die
tot hun wereldvlucht hebben geleid (cfr. het monnikenwezen, 93-94).
Deze visie leidt ook tot determinisme. De ketter is vaak een onwetende.
Uitzonderlijke individuen kunnen hun bevindingen misschien nog in een ruimer
kader plaatsen, maar de bewegingen die ‘geschiedenis maken’, worden revolutionaire
massa's door de behoeften van het moment en hun verlangen naar rechtvaardigheid
overstijgt zelden het intuïtieve niveau. De auteur stelt terecht vast dat een beweging
slechts die mogelijkheden heeft die reeds in de tijd aanwezig zijn, dat vele ketterleiders
te vroeg komen en dus tot mislukken zijn gedoemd, en dat conflicten een door de
tijd bepaalde vorm aannemen. In de hier behandelde periode moest elke
emancipatie-beweging dan ook religieus ingekleed worden en elke repressie moest
zich op de godsdienst beroepen. Het boek is dan ook een heilzaam correctief voor
hen die religieuze bewegingen zien als zelfstandige eenheden en originele denkers
als arenden die boven hun tijd uit zweven.
Toch wekt dat determinisme ook bedenkingen. Op de vraag van Franz Overbeck,
of de wereld niet beter af zou geweest zijn met een andere godsdienst, ziet de auteur
een antwoord ‘in de feiten van de historie: het christendom werd voor Europa een
onvermijdelijkheid... zij het niet bestaanbaar zonder zijn inwendige spanningen en
bevruchtende tegenstrijdigheid: de ketterijen... Daarmee zijn ook de ketterijen in de
geschiedenis van het Westen tot een noodzaak geworden’ (57). Vaststellen dat iets
onvermijdelijk is omdàt het gebeurd is, lijkt al te gemakkelijk. Op vele momenten
in het boek hangt een bepaalde evolutie inderdaad af van een toevalligheid: als
Cyrillus de korenvloten niet had lamgelegd (112), als de Arianen het gehaald hadden
(75), als de strijd tegen de Hussieten beter georganiseerd was geweest... Het had
allemaal kunnen gebeuren, het historische toeval heeft in die gevallen de geschiedenis
in een bepaalde richting gedreven, de evolutie van de materiële krachten had ook tot
andere
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ontwikkelingen kunnen leiden, die dan weer een andere ordening van die krachten
zouden hebben veroorzaakt. Bovendien heeft dat inzicht in de onvermijdelijkheid
geen enkele voorspellende kracht. De beklemtoning ervan maakt van het marxistisch
denken een geloof in plaats van een wetenschap en vertoont overeenkomsten met de
opvattingen van Augustinus en Calvijn.
Een ander aspect van dat geloof is het optimisme. Determinatie leidt niet tot
eeuwige herhaling, maar tot ‘progressie in zelfbewustzijn’ (Hegel, 9) en ‘een eindelijk
gehumaniseerde samenleving’ (Marx, 9). De dialectische evolutie gaat steeds in
stijgende lijn. In de traditie van de dualistische ketterijen ziet het marxisme een
universele wit-zwart-tegenstelling: ‘Geschiedenis is voor mij gemaakt door de
machtige confrontatie van twee stromingen: de inspanningen van hen die strijden
voor uitbreiding van de rechten van de mens en hun aandeel in de vruchten van de
aarde, en de contrageschiedenis, waarbij de al vroegtijdig ontstane privilegegroepen
zich tot vandaag toe met hand en tand tegen de pretenties van de nietbevoorrechten
verzetten’8. Deze tegenstelling vereist een keuze voor wat De Vries een ‘utopie’
noemt, die niet in tegenspraak zou zijn met de hierboven geconstateerde
onvermijdelijkheid. In zijn boek zijn de ketters de krachten van de geschiedenis, en
is Rome de contrageschiedenis.
Maar het verhaal zelf relativeert die stelling. Het beschrijft Christus en zijn eerste
volgelingen als strijders tegen een verstard geloof, en dat geloof vervolgt de
christenen. Wanneer het christendom dan staatsgodsdienst wordt, reageert het op de
‘verstarde’ manier; wanneer sommige vormen van Hussitisme of protestantisme zich
installeren, gebeurt precies hetzelfde. De Vries' optimisme wordt door de feiten
weerlegd: de ketters vervolgen hun nieuwe ketters, de dynamiek is veel meer
herhalend dan positief, de concrete gegevens ondergraven de thesis.
Ook de zwart-wit-tegenstelling moet genuanceerd worden. Rome is zich soms aan
gruwelijke barbarij te buiten gegaan, en dit is des te erger omdat het gebeurde in
naam van de edelste beginselen. Maar ook ketterbewegingen hebben zich aan
wreedheden schuldig gemaakt (jodenvervolging b.v. is geen exclusief ‘Rooms’
verschijnsel!). Waarom wordt mildheid van leiders tegenover dissidenten steeds
uitgelegd als berekening of schrik? Ook hier heerst een dualistische visie en wordt
de rol van historisch toeval en individueel leider verwaarloosd. Valdes wordt
veroordeeld, Franciscus niet, op grond van een leer die oorspronkelijk nauwelijks
verschilt; volgelingen van Franciscus worden juist veroordeeld omdat zij de leer van
hun

8

Theun de Vries, De beweging van de geschiedenis, op. cit., p. 215.
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leider consequent willen volgen. Concrete, min of meer toevallige factoren zijn hier
doorslaggevend geweest; in bepaalde gevallen heeft de algemeen-menselijke
onverdraagzaamheid, in andere de algemeen-menselijke ruimdenkendheid
getriomfeerd.
De marxistische visie heeft behoefte aan een auctorieel vertelperspectief. De talloze
feiten krijgen slechts hun volle betekenis ‘sub specie aeternitatis’ of anders gezegd:
in de algemene lijn van de geschiedenis. Op de achtergrond is dan ook steeds de
vertelinstantie aanwezig die de concreetheid overstijgt. In haar weten geeft ze
commentaar: ‘...zonder dat de in het proces betrokkenen zelf enig bewustzijn hadden
van het feit dat zij door hun faits et gestes een nieuwe maatschappelijke ordening
hielpen voorbereiden: de feodaliteit’ (125); ‘De Pataria is een van de - onbewuste drijfkrachten geweest die de vorming van de Italiaanse stadscommunes hebben
versneld’ (186). Soms formuleert hij a priori normerend: ‘Curieus is de rustpauze...’
(355); ‘Het is een historische gemeenplaats dat...’ (481). En op p. 565 wordt er een
direct verband aangebracht tussen Luther en de Duitse geschiedenis na 1945. Die
overstijging wordt soms een wijperspectief; de algemene visie wordt van de auteur
naar de lezer uitgebreid, en beiden kijken samen naar de praktijk van de onwetende,
door plaats en tijd beperkte. Uiteraard gaat deze vereniging alleen op voor hen die
de historische visie van de auteur delen.

Epische kwaliteit
En daarmee zijn we tenslotte beland op het narratieve vlak. We hebben onze twijfels
over de wetenschappelijke validiteit van bepaalde aspecten; de epische kwaliteit van
het werk daarentegen kunnen we alleen maar waarderen. De Vries heeft zich hoge
eisen gesteld, en hij heeft een indrukwekkend niveau bereikt. Hij is op zijn best in
zijn maatschappelijke fresco's, wanneer hij in een kort bestek een historische situatie
schept waaruit de ketter schijnbaar vanzelfsprekend oprijst. Met een krachtig
parallellisme ontplooien zich de verschillende niveaus naast elkaar en in
wisselwerking. Als superieure regisseur maakt hij van geschiedenis een kunstwerk:
uit de overstelpende veelheid van gegevens schept hij een causaliteit die een sterke
overtuigingskracht heeft (een eigenschap van elk kunstwerk), en die de lezer met
sobere middelen betrekt bij de collectieve en individuele lotgevallen; het boek vereist
dan ook doorlopend een intellectuele stellingname en een emotionele betrokkenheid,
en is een indrukwekkend eresaluut aan diegenen in de geschiedenis die, in hun talloze
historische varia-
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ties, weigerden de gemakkelijkste weg te kiezen en onverschrokken uitkwamen voor
wat zij als de waarheid beschouwden, of die gewoon ook hun bete broods wilden en
daarom gruwelijk werden gefolterd door de terreur die toen orde heette. Ook wie De
Vries' opvattingen niet deelt, kan onmogelijk ongevoelig blijven voor deze onmetelijke
tragiek.
‘Ketters’ is een schitterend voorbeeld van marxistische geschiedschrijving. Het is
een uitdaging voor elke geïnteresseerde andersdenkende: hij moet zijn standpunt
bepalen en confronteren met het geheel en de afzonderlijke gegevens. Het is een
boeiend werkstuk, en in ons taalgebied vrijwel uniek door zijn niveau.
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Het politieke vormingstheater op zoek naar zichzelf
C. Tindemans
‘Het vormingstoneel dat opkwam in de Actie Tomaat-periode en met zijn rechtlijnige
keuze voor de onderdrukten overheden provoceerde en populair werd bij zijn
(arbeiders)publiek, bestaat niet meer’1. ‘Bestaat leerstellig toneel over niet al te lange
tijd alleen nog in de herinnering van diegenen die in de jaren 70 op onverwachte
plaatsen een podium zagen staan waarop schutterige acteurs met een hart vol
hervormingsgezindheid een voorstelling gaven?’2. Deze twee uitspraken van
Nederlandse publicisten, kort na de CRM-beslissing de subsidie aan Proloog en De
Nieuwe Komedie te stoppen, bevatten de twee aspecten waaronder deze tendens in
het theater berucht-befaamd werd: de thematische boodschapperigheid en de
ontoereikende vormgeving. Als Alkema daaraan toevoegt: ‘De weg naar een
volmaakte synthese van artistieke en politieke potentie blijft moeizaam en lang’, dan
wordt tevens voorspeld dat het proces verder gaat. Het zoeken naar wat je te zeggen
hebt, kan niet gescheiden blijven van hoe je dat zegt. Dat is meer dan tien jaar lang
de crux van het politieke theater geweest3.
Een belangrijk uitgangspunt van dit soort theater was het publiek waartoe het zich
richtte. Dit bepaalde de artistieke identiteit van produktie en gezelschap. Het bleek
te winnen voor een thema, nauwelijks voor theater. Het was en is een publiek dat de
gewone schouwburg mijdt en de theatrale code of conventie hooguit via de vertekende
televisie kent. Deze achtergrond verklaart waarom het theater hier als middel, niet
als doel werd

1
2
3

Hanny Alkema, Soms is het al puur voor het plezier, in De Volkskrant, 25 okt. 1982.
Kester Freriks, Morgen de maatschappij verbeteren. Veranderingen bij het politiek theater,
in NRC-Handelsblad, 29 okt. 1982.
Overigens niet alleen van het Nederlandstalige politieke theater, cfr. David Elgar, Viewpoint:
politics and performance, in Times Literary Supplement, 10 sept. 1982: ‘The form implies
that the author has settled the major questions of the story before the play has begun (which
accounts paradoxically for the breathless, overhectic didacticism of most agitpropplays)’.
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gezocht. Het werd ingeschakeld als instrument bij het activeren, bevestigen of
uitlokken van politieke bewustzijnsprocessen. Het blijft een te respecteren
uitgangspunt; problemen doen zich pas voor bij de uitwerking ervan. Er viel nogal
wat onvermogen te constateren om de dingen die hen en hun publiek bezighielden,
uit te schrijven en in beeld te brengen.
Teleurstellend bleef vooral de dramaturgische vaardigheid die nodig is voor een
goed concept van de te behandelen materie en voor een efficiënte verantwoording
van het gekozen standpunt. Anekdotisch, eenzijdig, oppervlakkig bleef de vertelkern.
De speelstijl was, behalve acteertechnisch te vaak gebrekkig en daardoor inefficiënt,
vooral te weinig gebaseerd op een bewuste werkwijze; triviale opendoekjes waren
daar altijd wel bij te behalen, vooral als die sloegen op het instemmen met een reeds
vóór de voorstelling aanwezig bewustzijn. Te zelden echter waren er theatrale
strategieën te onderscheiden die de actualiteit, de noodzaak en het gelijk van de
behandelde problemen konden funderen en overbrengen. Wat bovendreef was
sentiment, ongenuanceerdheid, zelfbevestiging. De voorstelling noopte zelden tot
verderdenken en handelend zelfstandig worden. Wat aangeboden werd, was al bij
de afloop van de opvoering affirmatief voltooid en het heeft dan ook geen enkel
maatschappelijk proces op gang gebracht.
Het blijft een vraag waar deze groepen te situeren zijn. Hun erkenbare identiteit
bleef afhankelijk van de toevallige, ongelede lijn van de doelgroep. Interne
groepsdiscussie gaf ieder van deze gezelschappen weliswaar een meer bewust
perspectief, maar in de voorstelling zelf was dit onvoldoende terug te vinden. De
artistieke herkenbaarheid bleef te vaag, te dicht in de buurt van goedbedoelende
bereidwilligheid, te vaak ook amper het paternalisme ontlopend. Deze artistieke
troebelheid heeft beslist ook te maken met de maatschappelijke voorwaarden waarin
deze groepen werken. Hoe lang kan een politieke theatergroep blijven doorgaan als
er in de politieke voorwaarden helemaal niets blijkt te veranderen in de socialistische
zin die de groep voorstaat en als het aantal geïnteresseerden beperkt blijft?
Voortdurend dreigt hier het risico repetitief en meteen conservatief te worden, artistiek
in het niemandsland te opereren, thematische inteelt te bedrijven. Onmiddellijke
ervaring resp. ervaarbaarheid missen dan alle ruimer perspectief; wat voor de groep
en de toeschouwers als einddoel programmatisch vooropstaat, kan niet meer
gedemonstreerd worden in de ervaring van alledag. De groep kleedt dan een wat
moeizaam verzonnen verhaal dramatisch in; analyseerbaarheid van dat verhaal lijkt
dan geen punt van uitgang of overleg. Er is altijd wel enige politieke houding, maar
de artistieke ‘taal’ ontbreekt om die houding functioneel uit te drukken.
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En dit moet voor een theatergroep, ook en wellicht vooral als ze ‘enkel’ van het
theater als instrument gebruik wil maken, toch de eerste opdracht zijn.
Van de esthetische waarde en kracht van het produkt - dramaturgische organisatie
van de stof, theatrale structurering van de intenties - hangt immers ook het
overtuigingsgehalte af, vooral het politieke. Mensen zijn niet zo eenvoudig en
simplistisch als ze in de stukken van het vormingstheater herhaaldelijk afgebeeld
werden, vooral eenvoudige mensen niet. Aan dit slag onderschatting van de
complexiteit van de doelgroepen ging de effectwerking vaak ten onder. Dat wil niet
zeggen dat de groep zijn publiek doorlopend moet voorhouden hoe knap ze toch wel
zijn in het ontwerpen, verantwoorden en uitspelen van bewustmakingsprocessen;
aan het tonen echter van de artistieke resultaten van dit vermogen mag dit theater
zich niet onttrekken, omdat precies hierin de politiserende gevolgtrekking bereikbaar
wordt. Deze groepen hadden zichzelf, in hun recrutering en in hun manier van werken,
de voorwaarden moeten opleggen waardoor het gehalte, de draagwijdte, de actieradius,
de aanspreekbaarheid van hun produkt gegarandeerd beter werden. Het voortbestaan
van politieke theatergroepen hangt nu toch wel te veel af van de (criteria- en
niveauloze) duldzaamheid van de overheid (of haar advieslichamen) en te weinig
van het eigen interne dynamisme. Als het vormingstheater thans dreigt weg te vallen,
dan bezwijkt het veeleer aan zichzelf, en slechts heel relatief aan een gewijzigde
conjunctuur die de haast biologische trend naar politiek luidkeels theater momenteel
tot zwijgen brengt.

Emotionaliteit
In de dag- en weekbladpers werd in al deze jaren het roerige bestaan van het
vormingstheater slechts mondjesmaat gesignaleerd; ook elders is de analyse van dit
tijdsfenomeen grotendeels uitgebleven4. Alleen de Vrije Universiteit Brussel heeft
het tienjarig bestaan van deze theatertendens aangegrepen om de stand van zaken op
te meten. In 1978 werd daar een Werkgroep Vormingstheater opgericht die tot nog
toe in drie publikaties haar werkzaamheid openbaar heeft gemaakt. Werd in de eerste
bundel

4

Wat Nederland betreft, is het maandblad Toneel-teatraal een aantal keren wat nader op de
dingen ingegaan. Sedert 1974 bestaat er een koepelorganisatie Het Kultureel Front, met een
periodieke publikatie onder dezelfde titel, en die de problemen en activiteiten van het
Vormingstheater in Nederland en Vlaanderen behartigt.
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opstellen veeleer een atlas van te noteren pogingen opgesteld, dan getuigde de tweede
bundel, rapport van een colloquium, van de al iets kritischer behoefte om resultaat
en evaluatie samen te leggen. In een derde aflevering heeft thans de Werkgroep
getracht het verleden ook een verse toekomst mee te geven5.
Essentieel opereert de Werkgroep zonder methodisch valnet en zonder theoretische
eenheidsdefinitie van het onderzoeksobject; wat ze samen houdt is meer een grondvlak
van materialistische levensbeschouwing. Dat is bij sommigen intuïtief en
vanzelfsprekend, bij anderen uitgesproken doctrinair. Bepaalde medewerkers hanteren
een consequente logica en bereiken hoe dan ook herkenbare conclusies; anderen
formuleren een vrijblijvend behoeftencomplex en dat reikt bij gelegenheid wel tot
een opinie, maar die is niet na te produceren of te toetsen. De impressionistische
optie, de zichzelf gelijk gevende uitspraak domineert.
Dit derde deel onthult nochtans een opvallende cesuur. De Werkgroep acht de
rationaliteit (voor de werkwijze van het Vormingstheater een toch te dik woord) van
het voorbije werkpatroon achterhaald; zij richt thans alle aandacht op de emotionaliteit
van de voorstellingen (zonder uit te zoeken of wellicht emotiviteit een betere
begripsterm was). Ze is bijgevolg bereid voortaan (eindelijk?) politieke zingeving
aan te treffen in theateropvoeringen die niet per se door zich als vormingstheater
presenterende groepen aangeboden worden. Emotionaliteit mag de vlag zijn, de
lading is wel erg heterogeen; andermaal kon geen overeenstemming over een
eenheidsdefinitie bereikt worden en de opvattingen staan meermaals haaks op elkaar.
Zo tracht D. Van Berlaer vanuit een weidse humanistische cirkel het begrip te
differentiëren waarbij de ik-betrokkenheid voorop komt te staan. Omdat ze in de
maatschappij de dominantie van het systeemdenken constateert, ontdekt ze als tactisch
tegengif in de toch te cultische idee van het onderbewuste de mogelijkheid tot
fundering van een ‘self’; de terugtocht op de intimiteit bevestigt de macht van het
systeem en de emotionaliteit (is het emotie? of sentiment? of affect?) kan enkel
fungeren als stoorfactor. Deze fatalistische visie (tegenover een vormingstheater dat
altijd een optimistische geloofsbelijdenis in de haalbare utopie heeft verkondigd)
tref je

5

D. Van Berlaer-Hellemans e.a., red. Het politieke theater heeft je hart nodig. Het theater
tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid, Soethoudt, Antwerpen, 1982, 345 pp.,
BF. 450. De vorige geschriften waren Blijf niet gelaten op de wonderen wachten (1978) en
Tot lering en vermaak. 9 manieren voor 10 jaar vormingstheater (1980).
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bij de vorige medewerkers niet meer aan; iedereen wordt in zijn eigen gelijk geduld.
Dat is mooi voor het onderlinge respect, maar de samenhang van de uiteenlopende
stellingen wordt er niet beter door.
P. De Bruyne weigert emotioneel reactiegedrag los te koppelen van ideologische
inhoud; zijn betoog bouwt op de behoefte het theater als motor voor politieke
gedragsvormen te radicaliseren. Hoe dat bewust gebeuren kan, zet H. Van Maanen
uiteen. Alle nadruk valt op de strategie waarmee theatermakers elementen integreren
die zich dan bij de toeschouwers emotioneel manifesteren; met deze manifeste emoties
kan dan een politieke houding gefundeerd. Het lijkt wel een pleidooi voor
systematische manipulatie en ze laat bepaald te weinig ruimte voor de autonomie
van de enkeling. Beide auteurs blijven zweren bij de historische geloofspunten van
het Vormingstheater; ze zijn wel erg duidelijk en zelfs sectaristisch, in tegenstelling
tot de overige medewerkers, die op zoek zijn naar een houding en verhouding.
M. Van Kerkhoven onderzoekt vervolgens, met het personage als sleutelbegrip,
de eerste fase van het Vormingstheater; toen werd geprefabriceerde ideologie
uitgebeeld als overdracht van intentie, terwijl thans de mogelijkheid tot persoonlijke
revolte bij de recipiënt voorop zou staan. Ook D. Van Berlaer poogt de wat bejaarde
categorieën van de dramatheorie te redden voor een gewijzigde context; zij
onderscheidt de conflictstructuur tussen aangeboden beeld en geconditioneerde
toeschouwer, wat het principe van het ‘meervoudig ik’ impliceert, dat in een telkens
subjectief proces van ‘kritische katharsis’ de emotionele reactie (als stoorfactor)
hanteert. L. Van den Dries pakt het zo moeilijke begrip van de identificatie aan; hij
wijst (terecht, maar een nieuwe waarheid is het wel niet) op het gevaar dat het publiek
zijn eigen gelijk bevestigd wenst te zien, ook als de voorstelling een multifocaal
standpunt wenst aan te bieden. Het begrip focus (bepaling van aandachtsintensiteit)
neemt hij trouwens niet op; het ingewikkelde proces waarin bezoekers tot
toeschouwers worden, tekenmomenten tot een cognitief bewustzijn promoveren,
verwaarloost hij volledig. Zijn methode is het intuïtionisme. Daarom kan zijn
slotopstel, waarin hij de vertegenwoordigde standpunten samenvoegt, niet verder
komen dan tot lood-in-water-patronen waarmee alle denkbare impulsen onkritisch
gerespecteerd blijven. Zijn synthese viert de emotionaliteit wel als ideologische
functie, die de tot nog toe geldende maatschappelijke vervangt6, maar het

6

Cfr. Gemma van Zeventer, Het politieke theater en haar emoties in Toneelteatraal, 103-8
(okt. 1982), pp. 14-15.
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heeft meer te maken met persoonlijke belijdenis dan met hard te maken empirisch
inzicht. De discussie is ver van afgesloten. Deze derde publikatie is niet zonder reliëf,
maar ze brengt globaal de discussie van het politieke vormingstheater nauwelijks
verder.

Theaterwetenschap
Het operationele begrip emotionaliteit glipt de Werkgroep nog steeds door de vingers,
niet omdat de individuele bijdragen er geen bestemming aan weten te geven, maar
omdat ze er ieder voor zich een andere dimensie aan toekennen. Dat de collectieve
thesis in een context wordt geduwd waarin de verhouding tussen vorm en inhoud
een probleemstelling wordt, maakt het achterhoedegevecht evident. Enige voorkennis
in semiotische zin kon deze relatie als knoop uitschakelen; dan werd inhoud vorm
en vorm inhoud. Om tot een analyse van theatervoorstellingen te komen is minder
een ideologische uiteenzetting nodig dan een steviger kennis van de mediale
instrumenten om een theaterprodukt analyseerbaar te maken. Niet of emotionaliteit
met subjectiviteit samenvalt is het dringende discussiepunt, wel of en op welke wijze
geïntendeerde en in de opvoering als theatrale tekens aangeboden momenten bij de
individuele toeschouwer al dan niet in staat zijn te werken met enige ideologische
potentie. De groep lijdt kennelijk aan een complex waarin tegelijk de vrijwaring van
het subjectieve recht hoog aangeschreven staat, maar de doorwerking naar een
gemeenschapsresultaat in de vooropgezette politieke dimensie tevens begin en
eindpunt blijft. Wat er in de toeschouwer omgaat, over welk perceptievermogen hij
beschikt, met welke beslissingsstrategieën hij is uitgerust, volgens welke patronen
van voorspelbaarheid (of juist niet) hij reageert op tekens (van welke aard), blijft
hier methodisch buiten de belangstelling. Het boek beantwoordt uiteindelijk meer
aan de poging de eigen tijdspositie te bevestigen dan aan een wetenschappelijke
uiteenzetting. Schommelend tussen koele Gramscianen, neo-existentialisten en
conjunctuurroddelaars, vertegenwoordigen de meeste medewerkers de radeloosheid
van het linkse militantisme dat met zijn vele vragen is blijven zitten, geen voortgang
ziet naar een realisering van de eigen verlangens toe en zich vervolgens op het theater
heeft gestort om, toch meer voor eigen baat, daar althans de mogelijkheid te ontdekken
dat het niet allemaal hopeloos is. Het politieke theater staat dan minder voor een
waarde binnen een maatschappelijke context dan voor een wensdroom binnen de
subjectieve zelfbevestiging. De bundel slaagt er dan ook niet in wezenlijke
vooruitgang te boeken in de analyseerbaarheid van de wijze waarop
maatschappelijkheid
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en theaterkunst op elkaar te betrekken zijn. Een niet volmondig toegegeven skepsis
tegenover doctrinaire gezichtspunten gaat er alsnog toe over subjectieve behoeften
uit te roepen tot een impressionistisch-geobjectiveerde methodiek. Zo kan de groep
nog jaren doorgaan; het wetenschappelijk-produktieve niveau wordt er niet beter
van. Medewerker H. Van Maanen sprak ondertussen zelf de mening uit dat in dit
Brusselse onderzoek ‘het publiek (...) als een abstracte categorie’ wordt opgevat,
‘waarvan de leden geen concrete maatschappelijke posities innemen van waaruit ze
zich van toneel bedienen’, terwijl hij juist ‘de voorstelling als tussenkomst in een
werkelijkheid’ ziet7. Van Maanens eigen radicaliteit blijft te Brussel getemperd tot
aarzelen; vandaar de permanente vaagheid, de meandermethode, de onderlinge
tegenspraak, de uiteindelijke patstelling.
Van Maanen tracht vanuit een partijdige opvatting door te dringen tot
geobjectiveerde bevindingen van wat toeschouwers in politieke theatervoorstellingen
meemaken en meedragen, zodat hieruit consequenties voor hun maatschappelijke
gedrag voortkomen. Hij richt zich niet op een denkbeeldige (en allerminst subjectieve)
toeschouwersreceptie, maar tracht te achterhalen welke factoren het
waarnemingsgedrag binnen de conventie van het theatergebeuren determineren en
op welke wijze ze gemobiliseerd en gemanipuleerd kunnen worden, zodat daaruit
een toeschouwersintentionaliteit ontstaat die zich concreet uitdrukt in hun
maatschappelijk gedrag. Van Maanen situeert zijn voorkeur bij de functionalistische
bepaling van het waarom van theater in deze tijd. De Brusselse groep heeft enige
duidelijkheid hieromtrent met succes vermeden. Van Maanens hypothese stelt hem
ertoe in staat aan te tonen dat het theaterwetenschappelijke onderzoek dient uit te
gaan naar de functie van de produktieverhoudingen binnen het theater, tussen spelers
en toeschouwers. Tot binnen zijn denkraam logische maar niettemin eenzijdige
opdracht verklaart hij dan mee te helpen aan de ontwikkeling van een dramaturgie
waarin de individuele produktiviteit werkt in functie van toeschouwerscollectieven.
Pas dan is er een moment bereikt waarin de discussie over de vormen en de
consequenties van emotionaliteit zinvol want functioneel wordt. Dat moment wordt
in het Brusselse onderzoek opgeschort; het resultaat is tijdverlies. De crisis van de
kritiek op het Vormingstheater, zoals althans te Brussel toegegeven, legt veeleer een
vernauwd begrip van de opvatting van theaterweten-

7

Hans van Maanen, Was het maar waar. Een onderzoek naar theoretische grondslagen van
een toeschouwersdramaturgie, Proefschrift dr. Lett & Wijsb, U.I. Antwerpen, sept. 1982.
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schap bloot; wetenschap houdt zich niet op met bewijsvoering voor
wishful-thinking-tactiek maar met de analyseerbaarheid van de theatermiddelen en
het interactieproces.

En het Vormingstheater vandaag?
Als de signalen niet bedriegen, ontwikkelt zich binnen de resterende groepen een
tendens naar sterkere aandacht voor de theatraliteit. Daarmee doen ze niet veel meer
dan zich aansluiten, hoe laattijdig ook, bij wat zich internationaal al lang doorgezet
heeft en wat voor de Brusselse werkgroep reeds in grote mate als voorbeeld en
aanleiding tot analyse heeft gefungeerd (b.v. Pip Simmons, The Wooster Group, Het
Werktheater). De woorden van zelfbeklag en gewetensonderzoek die Proloog over
zichzelf uitstort, betreffen veeleer het voorbije gelijk dan de in uitzicht gestelde
identiteit8. Wie theatraal om zich heen heeft gekeken, weet dat b.v. de lichamelijke
speelwijze, de gewijzigde relatie tot het publiek, de ideologisering van de voorstelling
bijgedragen hebben tot nieuwe theatercodes. Veel ergernis en onbegrip bij overheid
en publiek is voorlopig uitgekomen op een inderdaad ander theater. Dit nieuwe theater
sluit zich niet op in één code; alle varianten staan breeduit ter beschikking. Zo vertrekt
de Schaubühne am Lehniner Platz (vroeger am Halleschen Ufer) Berlijn vanuit een
filosofisch-ideologisch concept, gebruikt de resultaten van het theateronderzoek en
slaagt erin het theatertheoretische fundament en de maatschappijvernieuwende praktijk
overtuigend te laten samenvallen. Zo vetrekt het Théâtre du Soleil Parijs vanuit de
intuïtieve behoefte aan een andere maatschappijbeleving, werkt zonder theoretische
veiligheidspolis, zweert bij de pragmatische improvisatie en het creatieve empirisme
en tovert al-dan-niet-utopische theaterdromen voor die de wijziging van de
maatschappelijke realiteit theatraal communiceren.
Zonder een vaak eenzijdige koppigheid in het zoeken naar een andere tekentaal,
zonder de vaak ergerlijke verwerping van eeuwen dramatische traditie, zonder de
vaak kinderlijke brutaliteit tegenover de gevestigde theaterstructuur was dit resultaat
niet mogelijk. Wil het theater aanspraak maken op een functie in een maatschappelijke
context, dan zal het bereid moeten blijven zichzelf voortdurend te problematiseren
en te veranderen.

8

Toneelwerkgroep Proloog, Ze willen de hemel op aarde. Over de betekenis van het politieke
vormingstheater van Proloog, Proloog, Eindhoven, 1982, 144 pp., f 6,50.
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Dit vooronderstelt een noodzakelijke periode van chaos. Die chaos hebben we
ondertussen al meegemaakt: het opportunisme van happening, environment en
performance, de ritualisering van het banale, het olympische exhibitionisme, de
manipulatie van onverdorven publieksgroepen, de gekostumeerde revolutie, de
getheatraliseerde maatschappij. Al deze theatermomenten hebben handig gebruik
gemaakt van het teruggevonden accent op lichaam en stem, hebben het masker naar
binnen gekeerd of het kostuum afgegooid, hebben de toneelrol ingeruild voor een
maatschappelijke taak of de sociale functie uitgebouwd tot een politieke rol. Het is
vaak niet meer dan symptoom, wordt geen instrument. Maar het is tegelijk
onomkeerbaar, want onmisbaar.
Alleen indien het theater (h)erkenbaar wordt als een gebeuren dat vanuit zichzelf,
vanuit zijn immanente procesvorm, zijn bestaansgeheimen prijs geeft, lijkt het mij
in staat de menselijke situatie op een gegeven historisch ogenblik, dat alleen het
hier-en-nu kan zijn, zichtbaar te maken, en wel zo zichtbaar dat de altijdse dimensies
gericht zijn op die constante behoeften die de mens over zichzelf heen doen klimmen
en oriënteren op wat hij als mens tussen de mensen worden wil en kan. Het leidt,
toegegeven in de zeldzame gevallen, tot een onverbrekelijke eenheid van sociale
barricadepositie en esthetische expressiecode. Maar het is er overal en altijd om
begonnen, om het even of het een succes wordt of niet. Met deze fundamentele drang
ligt elk vermoeden van de wijze waarop de toeschouwer daar aansluiting bij vindt,
of cognitief of emotief en waarschijnlijkst nog via beider vervlechting, onlosmakelijk
verbonden.
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Forum
Orgaantransplantaties: een kwestie van aangepaste wetgeving?
Net voor het einde van 1982 heeft de Belgische ministerraad het wetsontwerp aanvaard
over het wegnemen en overplanten van organen en weefsels. De staatssecretaris voor
Volksgezondheid en Leefmilieu, F. Aerts, die het ontwerp voorbereidde, verklaarde
dat hij - na de verwachte goedkeuring ervan in het parlement - een grootscheepse
informatiecampagne wil lanceren om de publieke opinie te winnen voor die misschien
nog wat onwennige maar heel reële, nieuwe vorm van ‘medemenselijke solidariteit’,
waardoor iemand na zijn dood een orgaan ter beschikking stelt van de lijdende
medemens.
Men denkt daarbij vooral - hoewel lang niet uitsluitend - aan nieroverplantingen,
die de zowel duurder als omslachtiger dialysebehandelingen (aan huis of in het
ziekenhuis) zouden kunnen vervangen, tot groot voordeel van de patiënt. Dat er te
weinig (geschikte) nieren beschikbaar zijn, wijt men op de eerste plaats aan het
ontbreken van een aangepaste wetgeving; en vervolgens aan de falende informatie
van de potentiële donors en ontvangers. Het loont dan ook de moeite na te gaan hoe
de medische wereld en het publiek op zo'n wetswijziging hèèft gereageerd in de paar
landen waar ze reeds werd doorgevoerd. Niet alleen het Franse buurland maar ook
Spanje is op dat punt de Belgen vòòr geweest. Onverwacht snel en vlot werd op 27
oktober 1979 de wet over orgaantransplantaties in het Spaanse parlement goedgekeurd,
en in maart 1980 in een definitieve tekst vastgelegd. Een jaar later maakten de
Spanjaarden een voorlopige balans op van de bereikte resultaten, die op verschillende
punten beneden de verwachting waren gebleven1.

De Spaanse wet
De Spaanse wet volgt in grote lijnen het Franse voorbeeld en kan in vijf belangrijke
bepalingen ondergebracht worden.
1. Voor het afstaan van een orgaan door een levende donor worden strenge
voorwaarden bepaald, die moeten waarborgen dat de donor volkomen vrij zijn
toestemming geeft, en dat zijn leven en gezondheid geen noemenswaardige
schade van de ingreep ondervinden. Alleen volwassenen - vanaf 18

1

Javier Gafo, Problematica social y etica de los trasplantes de organos, in Razón y Fe, maart
1981, pp. 237-249.
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2.

3.

4.

5.

jaar - kunnen daartoe hun instemming betuigen: geesteszieken of
‘handelingsonbekwamen’ zijn daar nooit toe gemachtigd.
Waar het gaat om het wegnemen van een orgaan of weefsel van een lijk - zowel
met het oog op een transplantatie als voor therapeutische en wetenschappelijke
doeleinden - wordt de donor geacht daarin toe te stemmen, tenzij hij vooraf en
uitdrukkelijk daarentegen verzet aangetekend heeft.
Ouders, voogden en naastbestaanden van de overledene worden eveneens geacht
de ‘wet te kennen’: hun toestemming is derhalve niet vereist en hun eventueel
verzet mist voortaan elke juridische grond.
De beslissingsmacht over een dergelijke ingreep berust niet bij de medische
diensten die hem zullen uitvoeren, maar bij een andere onafhankelijke persoon
of instantie, die erop toeziet dat alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn.
Aangezien het succes van de overplanting in grote mate afhangt van de ‘verse’
staat van het orgaan, dient de wet twee, ten dele concurrerende aspecten met
elkaar te verzoenen: de zo snel mogelijk te nemen beslissing om het orgaan weg
te nemen én de ‘absolute’ zekerheid dat de donor inderdaad overleden is. De
wet hanteert het bekende criterium van de ‘hersendood’: het volledig en
onherstelbaar uitvallen van de hersenfuncties, inclusief die van de hersenstam.
De klinische vaststelling daarvan berust op de meting van de elektrische activiteit
van de hersenschors. Aangezien die activiteit ook kàn uitvallen - op herstelbare
wijze - ten gevolge van hypothermie (sterke onderkoeling) of intoxicatie door
barbituraten, eist de wet dat men eveneens met die mogelijkheid rekening houdt.

Op het punt van de geconstateerde duur van de hersendood verschilt de Spaanse wet
sterk van de overal elders gehanteerde norm van 24 uur. Voor de Spaanse wet volstaan
6 uur hersendood om iemands dood te constateren. Tegen die ‘progressieve’ of ‘lakse’
interpretatie is in Spaanse medische kringen al veel verzet gerezen. De artsen vrezen
dat het vertrouwen van het publiek geschokt zou kunnen worden. In Groot-Brittannië
suggereerde een BBC-programma onlangs dat men het in enkele gevallen niet zo
nauw genomen had met de overlijdenscriteria van personen bij wie men een orgaan
wenste weg te nemen. Dat had voor gevolg dat heel wat personen, die reeds op schrift
hun toestemming als donor - na hun dood - hadden gegeven, hun contract verbroken
hebben2. In dezelfde medische kringen heerst een ernstig voorbehoud ten aanzien
van de veronderstelde toestemming van de donor en zijn naastbestaanden. De Spaanse
wettekst formuleerde dan ook de aanbeveling: naar geschikte middelen te zoeken
om de terminale patiënt-donor en zijn naastbestaanden op de hoogte te brengen van
de nieuwe plicht tot solidariteit die de wet met zich mee brengt.

Problemen van en nà de juridische oplossing
Een aantal, vaak zeer menselijke problemen bleken door de nieuwe wetgeving niet
bevredigend opgelost te zijn. Wij zagen reeds dat de meeste artsen de door de wet
gehanteerde vorm van 6 uur hersendood blijven afwijzen. Zij verklaarden in de
praktijk te willen vasthouden aan de elders gehanteerde norm van 24 uur.
2

Are Some Patients Being Done in?, in Time, 29 december 1980, p. 29.
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nagenoeg ondoenbaar was gèèn rekening te houden met de uitdrukkelijke toestemming
of het eventuele verzet van de naastbestaanden. Sommigen gaven toe aan de ingreep
te verzaken wanneer een dergelijk verzet wordt geuit. Zij kwamen er onomwonden
voor uit dat de wet het weliswaar voortdurend over ‘overledenen’ heeft, maar dat
men in feite en haast uitsluitend de talrijke, veelal jongere en gezonde
verkeersslachtoffers op het oog heeft, die als de meest geschikte en overvloedig
beschikbare donors beschouwd worden. In de uiterst dramatische omstandigheden
van een ongeval met dodelijke afloop, de terminale patiënt of zijn naastbestaanden
diets maken dat men de stervende (overledene) een geschikte donor acht en derhalve
gebruik wil en zal maken van het wettelijk recht om een orgaan weg te nemen... dat
vonden vele artsen tè veel van ze gevergd. Al te licht vergeet men wat een geplande
transplantatie met zich mee brengt: om het orgaan in goede staat te bewaren, worden
een aantal functies van het dode lichaam (ademhaling, hartslag) kunstmatig aan de
gang gehouden, vaak 24 uur lang3. Iedereen moet inzien dat, wanneer dit
conserveringsproces al ingezet is, de medische diensten in gèèn geval de
naastbestaanden nog de ‘laatste troost’ kunnen gunnen van een ultieme groet of
bezoek aan hun dierbare afgestorvene. En dat verklaart dan de onverkwikkelijke
sfeer van heimelijkheid en halve waarheden waarin die naastbestaanden veelal
terechtkomen, wanneer het conserveringsproces volop aan de gang is4. De Spaanse
artsen vonden dat men de eerlijkheid en de moed moet hebben om ook dat soort
informatie - tijdig - onder het publiek te brengen, zodat er geleidelijk begrip voor en aanvaarding van - die pijnlijke maar onvermijdelijke nevenaspecten van de
weldaden van de transplantatie zou kunnen ontstaan. Die moeilijke opdracht zonder
meer doorspelen naar de medische dienst die het stervende of gestorven
verkeersslachtoffer herbergt, is tegelijk naïef en on-menselijk en kan onmogelijk de
van de wet verhoopte gunstige resultaten afwerpen.

Vrijwillige en onvrijwillige donors
Daarmee werd de bal teruggekaatst naar de informatie- en
sensibiliserings-programma's die mikken op het grote publiek. De Spaanse Vereniging
voor de Strijd tegen de Nierziekten ALCER (Asociación para la Lucha contra las
Enfermedades del Riñón) heeft een campagne gelanceerd, onder het motto: ‘No te
los lleves. Dónalos!’. (Neem ze niet mee - in het graf -. Geef ze weg!) Hoe goed ook
bedoeld, liet die campagne toch een wrange bijsmaak na. ALCER stelde: ‘Het is
tragisch dat in Spanje jaarlijks ongeveer 2.000 mensen aan nierziekten sterven en
dat nog eens duizenden fysisch en moreel aan een kunstnier gebonden zijn, terwijl
ondertussen ettelijke duizenden dodelijk verongelukten begraven worden met organen
die het leven van zovelen hadden kunnen redden of verlichten!’. Alsof het niet
eveneens tragisch is dat er in onze hoog ontwikkelde samenlevingen, jaar in jaar uit,
duizenden do3
4

Cfr. V. Marshall, Renal Preservation, in Kidney transplantation, Principles and Practice,
P.J. Morris ed., Academic Press, London/New York, 1979.
Als bijkomende bezwarende omstandigheid vermeldden de Spaanse artsen dat de
transplantatiekosten vooralsnog door het ziekenhuis èn ten dele door de naastbestaanden van
de overleden donor gedragen moeten worden.
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delijke verkeersslachtoffers vallen! De medische instanties, de wetgever en binnen
kort wellicht ook nog de publieke opinie schijnen ervan uit te gaan dat die moordende
‘beschavingsziekte’ nog wel voor onbepaalde tijd een statistisch voorzienbare en
onvermijdelijke tol aan duizenden doden zal blijven opeisen, die dan als geschikte
donors sowie-so toch voorhanden zijn. Men ontkomt moeilijk aan de indruk dat
vooral de hoogst ontwikkelde westerse landen weer eens blijk geven van het
nuttigheidsdenken dat onze technologische beschaving kenmerkt. De jaarlijks
verschijnende rapporten van de European Dialysis and Transplant Association5
wezen uit dat het vrijwillig afstaan van een nier door een levende donor veelvuldig
voorkomt in de mediterrane landen (en opmerkelijk genoeg ook in Zweden en
Noorwegen), terwijl in de resterende, meestal nog welvarender landen van de
Associatie de transplantatie ‘tussen levenden’ een uitzonderlijk gering percentage
van alle transplantaties uitmaakt. Op een totaal van 2.553 nieroverplantingen, in 1979
in de landen van de Associatie uitgevoerd, werd in 13,9% van de gevallen de nier
door een levende donor afgestaan, maar in Spanje b.v. bedroeg de vrijwillige
schenking al 24,5% van het nationale totaal6.
Wanneer dus een minister of staatssecretaris van Volksgezondheid èn Leefmilieu
oproept tot solidariteit met de lijdende medemens, zou men mogen verwachten dat
hij ook zijn bezorgdheid uit over de duizenden doden in het verkeer, die hij en het
publiek schijnen te beschouwen als een voorgoed verzekerde ‘organenbank’. Enige
solidariteit met de onvrijwillige donors van de toekomst en hun naastbestaanden zou
niet misplaatst zijn.

Transplantatie en dialyse
Daartegenover staat dat nieroverplanting inderdaad veruit de beste en meest
menswaardige oplossing is voor de patiënt, zowel wat zijn overlevingskans als de
‘normaliseringskans’ van zijn leven betreft. Op grond van de meer dan 24.000
nieroverplantingen die tot einde 1979 in de landen van de Europese Associatie werden
uitgevoerd, konden de respectieve merites vergeleken worden van: Dialyse in het
ziekenhuis (DZ) - Dialyse aan huis (DH) - Transplantatie tussen levenden (TL) Transplantatie van dode donor (TD).
De overlevingskans van de patiënt, na 1, 3 en 10 jaar, ziet eruit als volgt:
Overlevingskans: na 1 jaar
DZ
87,1%

na 3 jaar
69,1%

na 10 jaar
35,6%

DH

95,8%

88,4%

55,6%

TL

92,3%

86,4%

60%

TD

83,3%

73,4%

44,2%

5
6

Deze vereniging omvat alle Europese landen (met uitzondering van Rusland, Roemenië en
Albanië) alsmede Israël, Libanon, Tunesië en Turkije.
Cfr. Combined Report on Regular Dialysis and Transplantation in Europe, X, 1979.
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Uit de tabel blijkt dat de dialyse in het ziekenhuis over de hele lijn de minst efficiënte
behandeling is, en dat de transplantatie tussen levenden van meet af aan op de tweede
beste plaats komt en op langere termijn de hoogste score haalt.
Onder normaliseringskans verstaat men de kans om opnieuw een nagenoeg normaal
actief leven te leiden. Na één jaar dialyse (of één jaar na de transplantatie) ziet ze
eruit als volgt (in dalende volgorde gerangschikt):
TL

81,5%

TD

66,9%

DH

62,1%

DZ

35,7%

Hier halen beide transplantaties de hoogste cijfers en ligt de dialyse in het
ziekenhuis nogmaals ver achterop. Merken wij nog op dat de dialysebehandeling
gemiddeld drie sessies per week van telkens vijf uur impliceert, en dat één jaar
dialysebehandeling in het ziekenhuis evenveel kost als één nieroverplanting.
Uit de studie blijkt dat de transplantatie tussen levenden de ideale oplossing is
voor de patiënt, en dat de tweede beste oplossing de dialyse aan huis en/of de
transplantatie met de nier van een dode is. De transplantatie tussen levenden
veronderstelt vanzelfsprekend een gebaar van solidariteit dat geen enkele wetgever
zijn burgers kan opleggen7.

Besluit
Een nog zo aangepaste wetgeving lost niet meteen alle problemen op die met de
orgaantransplantaties verbonden zijn. De wetswijziging mag in geen geval een
aanleiding of een voorwendsel zijn om een van de meest dodelijke
‘beschavingsziekten’ - de dood op de weg - dan maar verder ongemoeid te laten.
Zelfs de indruk alleen al dat het die richting uitgaat dient volstrekt vermeden en
voorkomen te worden. En de oproep tot solidariteit kan en mag ook verstaan worden
als een appèl tot het vrijwillig afstaan van een orgaan, waarvan wetenschappelijk
vaststaat dat het veruit de gunstigste oplossing is.
Henk Jans

Wat is plagiaat?
7

Tussen haakjes: reeds Paus Pius XII verdedigde met klem de christelijke en morele waarde
van het (vrijwillig) afstaan van een orgaan ten bate van een medemens, op een moment dat
vele katholieke moraaltheologen die ‘zelfverminking’ ontoelaatbaar achtten. De bisschoppen
van Malaga en Valencia beriepen zich op de leer van Pius XII, Johannes XXIII en
Johannes-Paulus I om de nieuwe wetgeving te steunen, aangezien uit een enquête gebleken
was dat ongeveer 30% van de ondervraagden zich op religieuze gronden tegen elke vorm
van transplantatie verzet.
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Wie in het zesde deel van de Encyclopoedia Britannica het lemma ‘copyright’ naslaat,
kan daar lezen dat de loutere gelijkenis van een tekst met een andere onvoldoende
is om een schending van het auteursrecht aan te klagen. Nu komen in de literatuur
nogal wat gevallen voor van teksten die erg veel op elkaar gelijken. Pas wanneer het
gaat om een wetens en willens ver-
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zwijgen van de brontekst spreekt men van plagiaat. In de andere gevallen wordt
geoordeeld dat het om onbewuste beïnvloeding of een toevallige, door de auteur niet
bedoelde overeenkomst in de verwoording gaat. Het individuele kunstwerk staat
immers nooit op zichzelf maar verschijnt altijd tegen de achtergrond van de gehele
menselijke cultuur. De Franse auteur en literaire theoreticus Michel Butor heeft dit
fenomeen zeer scherp als volgt geformuleerd: ‘Il n'y a pas d'oeuvre individuelle.
L'oeuvre d'un individu est une sorte de noeud qui se produit à l'intérieur d'un tissu
culturel au sein duquel l'individu se trouve non pas plongé mais apparu. L'individu
est, dès l'origine, un moment de ce tissu culturel’1.
Cornets de Groot, die volgens Martien J.G. de Jong als literair criticus en essayist
‘tegenover de reductie van de wetenschap de amplificatie van de intuïtie stelt’2, heeft
in de dertien opstellen van zijn boek Ladders in de leegte3 zijn vaak markante
bevindingen neergeschreven over de ‘toeëigening’ door auteurs van andermans
teksten en dat in verschillende omvang en op verschillende niveaus. In sommige
gevallen gaat het om kerngedachten van buitenlandse auteurs van formaat die in het
werk van Nederlandse schrijvers op een eigen manier gestalte hebben gekregen. Zo
b.v. Nietzsche in de vroege romans van Harry Mulisch, Rilke in Mulisch' Voer voor
psychologen en ook in de poëzie van Lucebert, de troubadourslyriek in de poëzie
van Elburg, Goethe in het oeuvre van A.C.W. Staring. In andere gevallen gaat het
om frappante hoewel niet systematische overeenkomsten, zoals tussen een sonnet
van Vestdijk en een van Jacobus van Looy of tussen W.F. Hermans' essay Machines
in bikini en het grafisch werk van de Amerikaanse architect van Roemeense afkomst,
Saul Steinberg.
In het openingsessay van Ladders in de leegte vermeldt Cornets de Groot een
bijzonder en eigenlijk amusant geval van ‘plagiaat’. In 1911 schreef P.H. Van
Moerkerken een novelle Jan van der Dom. Toen in 1929 de Utrechtse Domtoren
hersteld werd, verscheen het verhaal in een Utrechts blad als een oeroude mondeling
overgeleverde legende, waaraan Van Moerkerken de vorm zou hebben gegeven.
Terwijl het diens pure eigen fantasie was!
Vreemd is daarentegen de vraag die de auteur op p. 54 stelt: ‘waarom duurde het
tot '50 eer de roman De vijf roeiers (van S. Vestdijk - J.G.) voltooid werd, tot '51,
tot na de dood van Cramer, voor de roman verscheen?’ Die vraag is het gevolg van
het vermoeden, ja zelfs de zekerheid van Cornets de Groot dat een vertelling van
Hendrik Cramer de stof geleverd heeft voor Vestdijks roman. Nu is Hendrik Cramer,
auteur van oorspronkelijk in het Frans geschreven surrealistische verhalen, wegens
zijn verzetsactiviteiten in juni '44 door de Duitsers gearresteerd en op 17 december
1944 gestorven in het concentratiekamp Neuengamme. De hele hypothese van Cornets
de Groot moet hier wel berusten op een vergissing in de data.
Voor een goed begrip van het lange slotessay in vier hoofdstukken, waaraan de
titel van de verzamelbundel, Ladders in de leegte, werd ontleend, is de lezer
aangewezen op het (her)lezen van Cornets de Groots krimi-essay over de dichtkunst
van Lucebert, Met de gnostische lamp (1979), en het in

1
2
3

L'Arc, no 39, Aix-en-Provence, 1969, p. 2.
Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici, p. 128.
Cornets de Groot, Ladders in de leegte, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, 1981.
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datzelfde jaar uitgegeven proefschrift van C.W. van de Watering, Met de ogen dicht.
Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en
poetica. In een noot bij het vierde hoofdstuk van zijn proefschrift had Van de Watering
gezegd dat de door hem geanalyseerde gedichten van Lucebert ook al behandeld
waren in diverse artikelen van Cornets de Groot, maar dat hij daarover geen polemiek
wou beginnen gezien de nogal erg verschillende methode die beide auteurs gebruiken.
C.W. van de Watering doet aan close reading in de striktste zin en steunt zijn
interpretatie op een uiterst gedetailleerde taalkundige analyse van Luceberts gedichten.
Cornets de Groot daarentegen gebruikt de ‘rotzooi-maar-wat-aan-methode’ die door
vele critici en mezelf niettemin gewaardeerd wordt wegens de coherente en vaak
verrassende visie die eruit blijkt. Aangezien Van de Watering de discussie niet wou
aangaan, besloot Cornets de Groot het zelf te doen en in vier hoofdstukken geeft hij
zijn interpretatie van dezelfde vijf gedichten van Lucebert die Van de Watering in
zijn proefschrift geanalyseerd heeft. De schimpscheuten op het byzantinisme van de
close reading en op de naar de paranoia voerende voorstellen om uit de problemen
te geraken bij de interpretatie van Luceberts gedichten zijn niet gering in aantal.
Hoewel ik overtuigd ben van Cornets de Groots gelijk, dat bij de interpretatie van
Luceberts gedichten uit het begin van de jaren vijftig, zoals de schoonheid van een
meisje en ik tracht op poëtische wijze, het verband gelegd moet worden tussen de
dichter en de schilder Lucebert, lid van de COBRA-groep, toch ben ik er ook van
overtuigd dat Van de Waterings zeer langzaam vorderende
analyse/interpretatie-methode nuttig en noodzakelijk (geweest) is in de
literatuurwetenschap. De reden daarvoor is haar exactheid en haar poging om een
concreet antwoord te geven op de vraag: wat kan een lezer, die toch
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maar een klein stukje overziet van het ‘tissu culturel’ waarover Butor het had,
aanvangen met zo'n moeilijk toegankelijke poëzie als die van Lucebert? Cornets de
Groot heeft trouwens meer dan gelijk als hij schrijft dat het zwoegen van hemzelf
en van Van de Watering om een interpretatie te geven aan Luceberts gedichten méér
zegt over de noeste arbeider dan over die poëzie. In deze context lijkt me een citaat
van Herman De Coninck - uit een gesprek met Willem M. Roggeman in De Vlaamse
Gids van vijf jaar geleden - zeer toepasselijk: ‘Hermetische dichters zijn vaak
onbegrijpelijk op het eerste gezicht, en maar al te begrijpelijk op het tweede. De taal
is een soort koningsmantel die ze om zich heen draperen en waarmee ze mensen op
afstand houden, maar eigenlijk is dat vaak een nieuwe-kleren-van-de-keizer-effect’.
Wat De Coninck zegt geldt soms ook voor de keizer van de Vijftigers, Lucebert.
Het gaat in ieder geval op voor die schrijvers van ‘dieventaal en jargon’, de
literatuurwetenschappers, die Karel van het Reve in zijn beruchte Huizinga-lezing
(1978) aangepakt heeft en die Jacques Kruithof onlangs in Tussenspraak4 zeer
voortreffelijk van commentaar voorzien heeft.
Joris Oprits

Hannah Arendt
Wanneer Hannah Arendt in 1975 overlijdt, heeft ze enkele van de belangrijkste
boeken op haar naam staan die sinds de oorlog op het gebied van de politieke theorie
zijn verschenen. Daarbij moet men niet zozeer denken aan verhandelingen over de
vraag hoe de staat, het politieke leven e.d. eruit zouden moeten zien (al schreef ze
ook dáárover), maar eerder aan analyses van het politieke leven, zoals zich dat in
feite afspeelde en afgespeeld had, met name in enkele van zijn meest schokkende
vormen: het nazisme en het stalinisme. Toch mag men hier wel degelijk van politieke
theorie spreken; de filosofische grondigheid waarmee Hannah Arendt zocht naar de
diepste wortels van deze verschijnselen ging veel verder dan die van de loutere
beschrijving of het politieke commentaar. Een grondigheid die al naar voren komt
in de titel van haar meest bekende en baanbrekende werk op dit gebied: The Origins
of Totalitarianism. Filosofie en politiek waren de beide polen waartussen haar leven
gespannen stond, maar de filosofie lijkt daarvan toch wel de belangrijkste. Een
‘filosofische biografie’ noemt Elisabeth Young-Bruehl haar omvangrijke en
indrukwekkende levensbeschrijving van Hannah Arendt dan ook1. Zij begon als
filosofe, studeerde o.a. bij Heidegger en schreef haar eerste boek over Augustinus,
en keerde aan het eind van haar leven weer naar haar ‘eerste liefde’ terug, met de
onvoltooid gebleven studie The Life of the Mind. Daartussen lagen tientallen jaren
van meer of minder publiek schrijverschap over actuele of meer fundamentele
politieke onderwerpen. Onbesproken bleef ze daarbij niet. Met name haar verslag
van en reflecties op de berechting van de nazi-misdadiger Adolf Eichmann (Eichmann
4
1

Jacques Kruithof, Tussenspraak. Essay over literatuur en literatuurwetenschap, Bzztôh,
1982.
Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World, Yale University Press,
New Haven and Londen, 1982, 563 pp, £19,25.
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in Jeruzalem) riepen heftige controverses op, vooral vanwege haar kritiek op de zgn.
‘Judenräte’, die zij weinig subtiel van bewuste of onbewus-
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te collaboratie met de nazi's beschuldigde. Ook Stephen Whitfield, die in zijn boek
Into the Dark, ondanks talrijke punten van kritiek, toch voortdurend van grote
bewondering voor Hannah Arendt blijft getuigen2, slaat hier een aanzienlijk scherper
toon aan en verwijt haar een ‘excessive hostility to aspects of Jewish conduct’ (231).
Het belang van Hannah Arendts boek lag echter ergens anders. In The Origins of
Totalitarianism had zij het totalitarisme omschreven als een ‘Novel form of
Government’, die een volstrekte breuk betekende ten opzichte van de historisch
daaraan voorafgaande staatsvormen, maar ook een breuk binnen de moreel-politieke
orde. Een breuk die gekenmerkt werd door het binnentreden van het radicale kwaad
binnen de staatsorde: een kwaad dat niets minder beoogt dan de vernietiging van alle
menselijkheid als zodanig; een kwaad dat zo monsterlijk is, dat het binnen de
bestaande filosofische traditie niet meer kan worden begrepen.
Maar tijdens Eichmanns proces realiseerde zij zich dat datzelfde monsterlijke
kwaad werd toegebracht door mensen die op zich weinig monsterlijks leken te hebben;
geen sadisten of geperverteerden, maar ambtenaren-in-uniform, die deden wat hen
werd opgedragen, óók als dat de grootste misdaad betekende die de moderne tijd
heeft gekend. Het was deze verontrustende alledaagsheid in de wijze waarop het
radicale kwaad ten uitvoer werd gelegd, die door Arendt werd aangeduid met de
sindsdien geijkte term ‘the banality of evil’.
Het was geen perversie die Eichmann ertoe bracht zijn bevelen zonder aarzelen
uit te voeren; het was gedachtenloosheid, de opschorting van elke reflectie en,
daardoor, van elk zelfstandig oordeel. En het was die gedachtenloosheid die het
totalitarisme het instrument gaf tot het uitoefenen van de terreur die haar voornaamste
kenmerk én levensvoorwaarde was.
De samenhang van denken, willen en oordelen had het onderwerp moeten worden
van The Life of the Mind. Twee delen verschenen slechts (Thinking, Willing), aan
het laatste deel (Judging) is Hannah Arendt niet meer toegekomen. Maar al in het
eerste deel, dat nu ook in het Nederlands is vertaald3, wordt al veel van die samenhang
duidelijk. Het denken, zoals Arendt dat verstaat, is een breuk met het direct beleefde
en het concrete; het trekt zich terug uit de wereld en schept een afstand daartoe. In
die afstand speelt zich de reflectie af, maar daarin komt ook het oordeel (het
esthetische, maar ook het morele oordeel) tot stand. Het oordeel is geen resultaat van
het denken, maar een afgeleide. Het is, zegt Arendt, ‘het bijprodukt van de bevrijdende
werking van het denken’ en tegelijk ‘realiseert het het denken zelf en maakt het het
manifest in de fenomenale wereld’ (216). De exacte verhouding tussen denken, willen
en oordelen blijft in dit deel nog duister, ondanks alle aanzetten tot een
samenhangende visie. Hannah Arendt heeft die samenhang niet meer kunnen
voltooien. Wat ze wél naliet was een omvangrijk oeuvre, waarin ze trachtte te peilen
‘wat binnen de filosofische traditie niet meer begrepen kon worden’ en zocht naar
een antwoord op een kwaad dat alleen nog gedachtenloos voltrokken kon worden.
Filosofe als ze was, gevormd door de continentale, en vóór alles Duitse, traditie,
zocht ze het antwoord in de tran2
3
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scendentie van de geest, in het denken dat onaantastbaar is omdat het zich buiten de
wereld af speelt. Het lijkt een nogal idealistische positie, tegenover het mateloos
geweld dat het radicale kwaad ten toon spreidt. Misschien heeft Hannah Arendt ook
wel wat getwijfeld aan de effectiviteit van haar wel zeer filosofische antwoord. En
misschien vandaar ook de wat relativeren de toon, wanneer ze tegen het einde van
het boek zegt: ‘De manifestatie van de wind van het denken is niet kennis, maar het
vermogen om goed van slecht en mooi van lelijk te onderscheiden. En misschien
kan dit werkelijk op de zeldzame ogenblikken dat de teerling geworpen is, rampen
voorkomen, althans voor het zelf’ (216).
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Boekbespreking
Godsdienst
Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Band I (Rechts- und
Wirtschaftsurkunden), Lieferung 1 (Rechtsbücher), Gütersloher
Verlagshaus Gerd Mohn, 1982, 128 pp., DM. 68.
Het is inmiddels meer dan 50 jaar geleden dat het toonaangevende naslagwerk
Altorientalische Texte zum Alten Testament (AOT) van Hugo Gressmann (19262)
verscheen. Daarin had deze geleerde een ongelooflijk aantal teksten verzameld uit
culturen buiten Israël die een verrassend licht wierpen op bepaalde bijbelpassages.
De tijd staat echter niet stil; na 1925 zijn er verschillende belangrijke archeologische
ontdekkingen gedaan (o.a. Mari, Ugarit, Qumran en Ebla).
In die afgelopen 50 jaar is ook de kennis van de oude talen langzaam maar zeker
toegenomen. Hedendaagse filologen zijn het lang niet altijd eens met de vertaling
en interpretatie van teksten die hun voorgangers aan het begin van deze eeuw leverden.
Daarom is men onlangs in Duitsland begonnen met de uitgave van de belangrijkste
profane en godsdienst-historische documenten uit het Nabije Oosten in de periode
tussen ca. 1700-200 v. Chr. Wanneer alle 12 katernen (‘Lieferungen’) van dit
naslagwerk, afgekort TUAT, zullen zijn verschenen heeft men de beschikking over
drie kloeke boekdelen. Band I bevat juridische teksten, staatsverdragen en
economische oorkonden. In Band II zullen documenten verzameld worden die
handelen over de toekomst: orakels, grafschriften, gebeden en liederen. In Band III
tenslotte worden wijsheidsteksten, mythen en epen opgenomen.
In vergelijking met de andere internationaal gebruikte bloemlezingen - J.B.
Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (19693, afgekort
ANET), Littératures Anciennes du Proche-Orient en de reeds genoemde AOT van
Gressmann - zijn er in dit nieuwe naslagwerk enkele opvallende verschillen. Zo
hebben de samenstellers, onder wie ook twee geleerden van de Katholieke Universiteit
van Nijmegen, voor wat de Egyptische teksten betreft bewust gekozen voor het
hoofdaccent in het 1e millenium v.Chr. Ook aan Arabische inscripties uit de
vóór-islamitische periode zal in TUAT beduidend méér aandacht worden geschonken
dan in de vergelijkbare standaardwerken, ook al omdat een flink aantal inscripties
pas vrij recent is ontdekt. Van belang is voorts dat alle in TUAT opgenomen teksten
opnieuw zijn vertaald volgens de nieuwste inzichten en opvattingen. Aan elke
vertaling gaat niet alleen een uitgebreide literatuuropgave vooraf, ook wordt
aangegeven in welke tijd de betreffende tekst moet worden geplaatst, waar ze is
opgegraven en waar ze zich thans bevindt. Filologische opmerkingen zijn tot een
absoluut minimum beperkt; het werk is dus óók door de geïnteresseerde bijbellezer
te raadplegen en te hanteren. Elke ‘Lieferung’ zal een bepaald genre teksten
behandelen. Zo bevat deze ‘Lieferung 1’ de belangrijkste wetscollecties uit Sumer,
Akkad en Hatti, met als meest bekende de codex van Hammurapi (ca. 1790-1750
v.Chr.).
Bij dit start-katern van TUAT zou ik de volgende kanttekeningen willen plaatsen.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt te verdedigen, maar voor de ‘gewone’ gebruiker
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moeilijk te aanvaarden is het feit dat we bij deze buitenbijbelse wetteksten nergens
worden verwezen naar soortgelijke of zelfs parallelle passages in het Oude Testament.
Noch in
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het ‘Zum Geleit’ (pp. 5-8) of in het ‘Vorwort’ (p. 9), noch in de introducties op de
afzonderlijke teksten wordt er meegedeeld waarom men tot een dergelijke werkwijze
heeft besloten. Terwijl voor de ‘gewone’ lezer nu juist in die correspondentie het
intrigerende is gelegen: te zien dat bijvoorbeeld Exodus 21-22 talloze parallellen
bevat met die oudoosterse wetscodificaties (Ex. 22:14 met CH 245; Ex. 22:1 met
HG 70A; Ex. 22:10 met HG 76A). Dit alles is des te verwondelijker, omdat de titel
van dit naslagwerk in elk geval suggereert dat die verbanden door de betreffende
geleerden gesignaleerd zullen worden. Maar ondanks het feit dat de samenstellers
hier naar mijn mening een steek hebben laten vallen, zie ik met spanning al uit naar
het verschijnen van de andere katernen.
Panc Beentjes

N.A. Schuman, Getuigen van tegenspraak. Profetie uit de mond van Amos
en Jesaja, Ten Have, Baarn/Westland, Schoten, 1981, 157 pp., BF. 355.
Wil men de profetische geschriften van het Oude Testament enigszins met vrucht
tegemoet treden, dan is het absoluut noodzakelijk om te begginnen met een goede
inleiding op deze eigensoortige literatuur. Juist op een moment dat het uitstekende
werkje Geen profeten meer? van de dominicaan E. van Outryve in de serie ‘Van
exegese tot verkondiging’, nr. 26 en nr. 29 (Vlaamse Bijbelstichting, Leuven
1975-1976) uitverkocht raakte en het ernaar uitzag dat we noodgedwongen weer de
Duitstalige publikaties van Claus Westermann, Grundformen prophetischer Rede
(BevTh 31, 19683) en Gerhard von Rad, Die Botschaft der Propheten
(Siebenstern-Taschenbuch nr. 100-101) uit de kast moesten gaan opdiepen, verscheen
een bijzonder geslaagde inleiding van Niek Schuman, sedert 1970 verbonden aan de
vakgroep Bijbelwetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het boek
is ontstaan uit een serie van 17 radiolezingen, die in de maanden februari-juni 1981
door de NCRV zijn uitgezonden.
De verkenningen van Schuman bestrijken het zeer omvangrijke veld van onderzoek;
men kan echt merken dat hij met persoonlijke interesse jarenlang de profetische
literatuur van het Oude Testament ter hand en ter harte heeft genomen. Hoewel het
boekje
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dus geen wetenschappelijk werk in de strikte zin van het woord is, verstaat Schuman
wel de kunst om de belangrijkste resultaten van het exegetisch onderzoek in de
afgelopen jaren op zijn lezers over te brengen. Een uitstekende literatuurlijst helpt
om niet te verdwalen in het labyrint van publikaties over de profeten en hun
geschriften.
Er zijn twee opmerkingen die ik naar aanleiding van dit goede boek zou willen
maken. Zo vraag ik me af waarom de auteur nergens in zijn reeks verkenningen
plaats heeft ingeruimd en aandacht vraagt voor het toch zo belangrijke onderscheid
dat in de Hebreeuwse canon wordt aangebracht tussen de ‘Vroege(re) profeten’
(Jozua t/m 2 Koningen) en de zgn. ‘Latere profeten’ (Jesaja t/m Maleachi). Het
Hebreeuwse Oude Testament kent namelijk niet zoiets als ‘historische boeken’, want
ze zijn profetisch!! Ik vind dit echt een gemiste kans om lezers bijbelse categorieën
bij te brengen en kritische reflexie op de eigen kerkelijke traditie(s). Daarnaast vind
ik de ondertitel niet zo gelukkig gekozen. Het boek van Schuman brengt namelijk
veel méér profetische teksten tot spreken dan alleen die van Amos en Jesaja. Het is
niets minder dan een buitengewoon geslaagde inleiding op héél de (latere) profetische
literatuur!
Panc Beentjes

Jan C.M. Engelen, I Samuel 1-15 (Verklaring van een bijbelgedeelte),
Kok, Kampen, 1982, 104 pp., f 14,90.
Rolf Freiherr von Ungern-Sternberg, Das erste Buch Samuel,
Theologischer Verlag R. Brockhaus, Wuppertal, 1978, 318 pp.
Jan Engelen, docent aan een katholieke Pedagogische Akademie te Amsterdam,
probeert in zijn boekje de lezer duidelijk te maken dat het er niet alleen om gaat wat
er wordt verteld, maar ook hoe die boodschap wordt overgebracht. Behalve de
verhalen over de priester-richter-profeet Samuël, naar wie het gehele geschrift later
is genoemd, is dit bijbelboek tevens van groot belang voor de visie op het
koningschap, dat in de persoon van Saul (en later David) gestalte zal krijgen.
Ik vind het ronduit jammer dat Engelen zo vlot door de teksten heen loopt; met
zijn ontegenzeggelijk grote taalvaardigheid had hij de lezer naar mijn mening veel
méér kunnen (en moeten) bieden. Verpakt in bij vlagen nogal modieus klinkende
woorden maakt hij niet zelden moeilijk te volgen associaties en loopt hij met véél te
grote passen door de prachtige teksten heen. De auteur heeft zich de niet geringe
moeite getroost om alle hoofdstukken opnieuw uit het Hebreeuws te vertalen, maar
omdat deze weergave strikt letterlijk is vraag je je meermalen af waartoe het eigenlijk
dient. Wat moet je bijvoorbeeld denken van: ‘En aan zijn vader deed hij het niet
rechtop staan’ (I Sam. 14:1)? Het is ronduit jammer dat een zó creatief schrijver op
deze wijze vele kansen laat liggen.
Om te laten zien dat er ook ándere manieren zijn om I Samuël zelf te bestuderen
wil ik wijzen op het alweer enkele jaren geleden verschenen boek van
Ungern-Sternberg, dat - eveneens voorzien van een eigen vertaling - zeker de moeite
waard is. Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid gegevens die een uit te leggen tekst
nu eenmaal met zich meesleept, is dit boek prettig leesbaar en bevat het op gezette
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punten een samenvattende analyse van grotere teksteenheden. Het verrast door een
aantal opmerkelijke hypothesen, o.a. dat I Sam. 1-3 sterk is beïnvloed door taal en
theologie van Jesaja (7e eeuw v.Chr.), terwijl I Sam. 4-7 weer door een heel ándere
traditie lijkt te zijn beïnvloed.
Panc Beentjes

Das fünfte Buch Mose, erklärt von Dieter Schneider, R. Brockhaus Verlag,
Wuppertal, 1982, 304 pp.
In het Nederlands taalgebied bestaat nauwelijks of geen literatuur over het boek
Deuteronomium die voor iedereen toegankelijk is. Het enige werk dat ik kan noemen
is het commentaar van J. Wijngaards in de serie ‘De Boeken van het Oude Testament’
(BOT). Men is dus al snel aangewezen op wat in het buitenland verschijnt. Zo
verscheen zeer recent een commentaar op dit vijfde boek van Mozes in de serie
‘Wuppertaler Studienbibel’, een reeks die doorgaans heel geschikt is voor eigen
bijbelstudie (eerder verschenen commentaren op Jona, Jeremia en Hosea).
Dieter Schneider verstaat de kunst om in zijn inleiding (pp. 13-28) heel wat
belangrijke Duitstalige publikaties over Deuteronomium samen te vatten (Von Rad,
Noth, Wolff). Maar wanneer hij vervolgens zélf de tekst van het boek Deuteronomium
per peri-
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koop gaat becommentariëren, komt hij helaas niet uit boven de grauwe
middelmatigheid.
Zo wordt er door hem bijvoorbeeld weinig aandacht besteed aan de opbouw van
het geschrift. Waarom Schneider bepaalde afbakeningen aanhoudt - soms tegen
heersende opvattingen in - maakt hij zijn lezers niet duidelijk. Mijns inziens laat hij
zich teveel leiden door de huidige hoofdstukindeling, die pas uit de 13e eeuw dateert.
Zo vindt de lezer bijvoorbeeld nergens de opmerking dat Deut. 1:1; 4:44; 28:69; 33:1
in feite het kader vormen van het geschrift in zijn huidige gestalte, dat ons wordt
gepresenteerd als vier lange toespraken van Mozes in de vlakte van Moab. We horen
evenmin iets over de structuur van het oudoosterse vazallenverdrag, dat door de
uiteindelijke schrijver(s) van het boek Deuteronomium zonder twijfel is gebruikt.
Dat het commentaar van Schneider geen of weinig aandacht schenkt aan zaken als
compositie en literaire aspecten van de tekst is bij nader inzien heel goed te verklaren.
Hij heeft dergelijke benaderingswijzen niet nodig (of kan ze niet gebruiken?!), omdat
hij - zij het overigens niet al te duidelijk - van mening is dat het grootste deel van
het boek Deuteronomium rechtstreeks van... Mozes afkomstig is. Een standpunt dat
overigens in nogal fel contrast staat met de opvattingen van veel hedendaagse
oudtestamentici over het ontstaan van dit vijfde bijbelboek, dat omstreeks 700 v.Chr.
of zelfs nog later (ballingschap) wordt gesitueerd.
Panc Beentjes

Geschiedenis
Thomas Goldstein, Dawn of Modern Science, From the Arabs to Leonardo
da Vinci, Houghton Mifflin Company, Boston, 1980, 297 pp. $14,90.
Het is bekend dat de moderne wetenschap begint met de Renaissance. Maar was dat
begin wel zo abrupt? Was er wel zo'n sterke tegenstelling tussen de ‘duistere
Middeleeuwen’ en de verlichte nieuwe tijd? Dit boek laat zien hoezeer er óók sprake
is van continuïteit en hoe veel Renaissance-denkers en -wetenschappers
doorborduurden op het voorwerk dat al in de Middeleeuwen was verricht.
Het boek begint in het midden van de nieuwe ontwikkelingen die de overgang van
Middeleeuwen naar Renaissance markeerden: het nieuwe topografische besef van
de aarde die rond was, dat in de vijftiende eeuw doordrong en aanleiding gaf tot de
grote ontdekkingsreizen. Daarna wordt een forse stap teruggenomen, naar de wortels
van de wetenschap in de klassieke beschaving, om vervolgens het verhaal via Chartres,
de Islamitische wetenschapspraktijk en de alchemisten weer bij de Renaissance te
beëindigen, waarbij de focus nu vooral op de nauwe relatie tussen kunst en wetenschap
ligt.
Het is vooral in dit laatste hoofdstuk dat het boek enigszins in de breedte ‘verloopt’.
De relatie tussen wetenschap en kunst was in de Renaissance nu eenmaal veel nauwer
dan wij gewend zijn, en voor de hedendaagse lezer komt een dergelijk hoofdstuk,
aan het eind van een boek dat geheel aan de wetenschap is gewijd, dan ook over als
een wat vreemde eend in de bijt, en Goldstein slaagt er niet geheel in dit gevoel van
bevreemding weg te nemen. Verder is Dawn of Modern Science echter een uitstekend
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geschreven boek, dat buitengewoon plezierig leest. Hoewel er veel informatie wordt
verstrekt, blijft het toch steeds een boeiend verhaal dat nergens inzakt. De
verbindingen die worden aangeduid tussen Middeleeuwen en Renaissance zijn
uiteraard niet geheel nieuw, maar kunnen toch nog altijd verrassende inzichten
opleveren. Dat wordt nog actueler waar Goldstein ook verbanden legt met de
natuurwetenschap van onze eigen tijd. Een hoogst interessant boek, derhalve, dat
helaas wordt ontsierd door de vaak uitgesproken slechte kwaliteit van het
(overvloedige) fotomateriaal.
Ger Groot

Jacques Le Goff, L'apogée de la Chrétienté, v. 1180 - v. 1330, Editions
Bordas, Parijs, 1982, 127 pp., BF. 722.
De tekst van dit boek verscheen al eerder, in 1968, in een Duitse editie bij Fischer,
en is nu, verrijkt met een tachtig-tal prachtige illustraties, gedeeltelijk in kleur, in de
serie Voir l'Histoire opnieuw uitgegeven. In zo'n 120 pagina's geeft Le Goff een
breed opgezet beeld van de bloeiperiode van de midde-
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leeuwen, ruwweg samenvallend met de 13e eeuw; een bloeiperiode die zal worden
opgevolgd door een tijdperk van ongekende rampspoed, de 14e eeuw, zoals die door
Barbara Tuchman zo magistraal is weergegeven in haar lijvige studie A Distant
Mirror (Ned. vert.: De rampzalige veertiende eeuw). In zes hoofdstukken belicht Le
Goff de diverse aspecten van het leven in de 13e eeuw. Het hoofdstuk over de politieke
ontwikkelingen lijdt daarbij nog het sterkst onder de beperktheid van de tekst; vaak
neigt de uiteenzetting tot een nogal droge opsomming van opeenvolgende feiten,
waarbij het verband tussen de verschillende gebeurtenissen, en vooral de samenhang
tussen de ontwikkelingen in de diverse politieke invloedssferen onderling, nogal
eens ver te zoeken is. Aanzienlijk beter geïntegreerd en inzichtelijk zijn de
hoofdstukken over de sociale verhoudingen, de kunst en de wetenschappen. Het is
vooral hier dat Le Goff een boeiend en indringend beeld schetst van het leven, de
vooruitgang en ongekende verworvenheden die de 13e eeuw kenmerkten. Het
voortreffelijk verzorgde beeldmateriaal sluit daarbij zeer nauw op de tekst aan en
draagt er in niet geringe mate toe bij dat de geschiedenis in dit boek werkelijk tastbaar
én levend wordt.
Ger Groot

Literatuur
Herman Bogaert, Staatsprijzen poëzie, LP, EUFODA 1075, 1982, BF. 360.
Uit het oeuvre van de 10 laatste winnaars van de Staatsprijs voor poëzie heeft
voordrachtkunstenaar Herman Bogaert 31 gedichten geselecteerd en die o.m. met
de hulp van het Dilbeekse projectteam voor cultuurpromotie en actualiserende
artistieke communicatie op de plaat gebracht. Staatsprijzen voor poëzie worden in
België sinds 1927 om de drie jaar toegekend en de jury's zorgen ervoor dat dichters
met een christelijke en een vrijzinnige signatuur in gelijke mate aan bod komen. Dat
blijkt als men de namen bekijkt van de Vlaamse Staatsprijswinnaars na 1945: K.
Jonckheere, M. Roelants, G. Burssens, H. van Herreweghen, J. de Haes, P. Snoek,
H. Claus, R. Verbeeck, H.C. Pernath, A. van Wilderode.
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Herman Bogaert heeft de gedichten niet chronologisch geordend maar thematisch
in een ruime zin. Op de A-kant staan gedichten over ‘natuur - kind - geluk’, over
man en vrouw, liefde en dood in een aardsparadijselijk of hemels perspectief, maar
ook het lange, maatschappijkritische ‘Bericht aan de bevolking’ van Claus, dat na
20 j. nog altijd even actueel klinkt. Op de B-kant maken kind en zomer plaats voor
herfst, ouder worden, vervreemding, sterven. Hij bevat ook enkele moeder-gedichten
en teksten met een testamentair karakter. Herman Bogaert draagt die poëzie zeer
beheerst en sober voor, wat geenszins wil zeggen onpersoonlijk of onderkoeld.
In Streven, dec. '82 werd volgende uitspraak van Goethe over poëzie geciteerd:
‘Poëzie vraagt, ja gebiedt concentratie, isoleert de mens tegen zijn wil, dringt zich
steeds weer op’ (p. 254-55). De voordrachtkunstenaar Bogaert brengt de luisteraar
tot deze concentratie door alleen stilte en geen verstrooiende muziek tussen de teksten
toe te laten. Dat was een zeer juiste beslissing. Deze LP kan in de platenwinkel
verkregen worden of via overschrijving van 360 F + 30 F portkosten op rekening nr.
426-2143911-11 van KB Dilbeek met de vermelding WW2 - Staatsprijzen poëzie.
J. Gerits

Virginia Woolf, Jacobs Kamer, (vertaald door Jo Fiedeldij Dop), Bert
Bakker, Amsterdam/Kluwer, Deurne, 1982, 192 pp., BF. 465.
Toen Virginia Woolf in 1922 Jacob's Room publiceerde, wou ze geen verhaal brengen
met welgedefinieerde personages in een scherp getekende omgeving, maar integendeel
de fluïditeit van de persoonlijkheid en de subjectief variërende ervaring van tijd
weergeven. Er is dus geen eigenlijk verhaal, maar wel een serie impressies van en
over de opgroeiende Jacob Flanders vóór de eerste wereldoorlog.
Jacob's Room is interessant omdat Virginia Woolf hier begint te experimenteren
met technieken die later in Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) en vooral
in The Waves (1931) tot een perfecte beheersing van de stream-of-consciousness
zullen uitgroeien.
Guido Kums

I. Calvino, De onzichtbare steden, Bert Bakker, Amsterdam/Kluwer,
Deurne, 1981, 150 pp., BF. 415.
Een beetje zoals in Duizend-en-één-nachten vertelt Calvino via een raamhandeling,
over enkele imaginaire steden. Merkwaardige utopische taferelen, die tevens
onrechtstreeks een soort urbane essayïstiek koppelen aan een sprookjeswereld die
vreemd en buitentijds aandoet. De fragmentarische trant wordt echter naar mijn
mening geen recht gedaan door de overdreven barokke en maniëristische schrijftrant.
Alsof Calvino zelfs bang was voor zijn oorspronkelijk opzet, en die onder al te veel
woorden meende te moeten bedekken.
Eric de Kuyper
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Georg Groddeck, De zielzoeker, vertaald door Thomas Graftdijk,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1982, 374 pp., f59,50.
‘Al het hemelse heeft zijn oorsprong in de geslachtsdelen,’ laat Groddeck in deze
roman zijn hoofdpersoon tegen een draaiorgelspeler zeggen, en dat duidt er al op dat
Freud en de psychoanalyse niet ver uit de buurt zijn. Inderdaad betitelt Groddeck
zichzelf in zijn nawoord uitdrukkelijk als leerling van Freud en anderzijds heeft ook
Freud betuigd veel aan Groddeck te danken te hebben gehad, vooral aan zijn roman
Het boek van het Es, dat enkele jaren geleden al in het Nederlands verscheen.
De zielzoeker is een merkwaardige roman; niet zozeer vanwege de gebruikte
literaire middelen, die veeleer het klassieke, 19e-eeuwse schema volgen, als wel
vanwege zijn verhouding tot de psychoanalyse zelf. Het verhaal is uiterst eenvoudig:
het onopvallende burgermannetje August Jansen maakt tijdens een ziekte een
metamorfose door, die hem uit zijn gevestigde bestaan drijft en tot een soort
verwilderde profeet maakt, die door iedereen voor gek wordt versleten. Met de
openbaringen en inzichten van August Jansen, die zich nu Thomas Wereldje noemt,
is het grootste gedeelte van het boek gevuld. ‘De muziek ontstaat door de begeerte
krachtens de innerlijke besmetting, waarover ik binnenkort een kleine verhandeling
in het vakblad van de draaiorgelmuzikanten zal doen verschijnen,’ zo gaat Thomas
Wereldje na zijn in het begin genoemde opmerking verder. Hij greep de zwengel en
draai-
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de hem een halve slag. ‘Wat is dat?’ ‘Het gebed van een maagd,’ antwoordde de
draaiorgelman. ‘Een stift die in een gat grijpt,’ zei Thomas majestueus, ‘de rol de
man, de plaat de vrouw.’
Wereldje is de profeet van de psychoanalyse geworden, maar tegelijk lijkt het
boek een parodie op diezelfde psychoanalyse te zijn. Thomas Wereldje ziet overal
erotiek en copulaties, of het nu over strijkstokken, locomotieven of penhouders gaat,
en de kolderieke wijze waarop Groddeck dit alles beschrijft doet vermoeden dat het
hem niet alleen ging om een literaire verwerking van Freuds theorieën en wellicht
een grotere verspreiding daarvan, maar minstens evenzeer om een niet onheilzame
satire daarop. De flaptekst van het boek wil echter een gewichtiger interpretatie.
Volgens deze zou Thomas, na zijn metamorfose, het symbool zijn geworden van het
aan de oppervlakte tredende Es. ‘In de toestand van het pure Es put Thomas uit het
volle leven. Er gaat plotseling een bevrijdende wanorde van hem uit. Hij onthult
achter elke verschijning van de werkelijkheid het ongeremde spel der zinnen.’
Het is mogelijk, maar het lijkt me een wat zware interpretatie voor een boek als
dit. Want De zielzoeker is beslist geen diepzinnige, en ook geen grote roman, en
zeker geen boek dat de grootheid van Freuds inzichten literair ook maar enigszins
zou kunnen benaderen. Het is wel een onderhoudende vertelling, die op vrolijke en
oneerbiedige wijze een loopje neemt met de wonderlijke wereld van de psychoanalyse.
Schuift men de gewichtigheid terzijde, dan blijft een zeer amusant boek over, dat,
mede dank zij de vlotte vertaling van Thomas Graftdijk, uitstekend leest.
Ger Groot

D. Galloway & C. Sabisch, Hsg., Calamus. Männliche Homosexualität in
der Literatur des 20. Jahrhunderts, Rowohlt, Hamburg, 1981, 400 pp.
De opzet van deze bloemlezing is - zoals vele soortgelijke die de laatste jaren
verschenen zijn - nogal ambivalent. Enerzijds wordt de lezer verzocht de fragmenten
of gedichten als autonome literatuur te beschouwen, anderzijds wordt van hem
verwacht dat hij het ‘specifiek’ homoseksuele ook zou kunnen plaatsen. Gaat het
echter om een ‘homoseksuele sensibiliteit’ (ook al zo iets wezenloos) of om een
feitelijke homoseksuele thematiek? Dit laatste schijnt hier de doorslag te hebben
gegeven om stukken te selecteren van zulke uiteenlopende auteurs als V. Ekelund,
K. Kavafis, S. Anderson, M. Caragiale, W. de Merode, E. Hemingway (!), Cocteau,
W.C. Williams, Lorca, Isherwoord, E.M. Forster, Genet, T. Williams, W.
Gombrowicz, Mishima, Burroughs, Y. Navarre, M. 't Hart, enz... De samenstellers
hadden vanzelfsprekend ook andere dan louter literaire bedoelingen, ze willen ‘das
beschädigte kulturelle Erbe des Homosexuellen wiederherstellen und heterosexuellen
Lesern zu einer tieferen Einsicht verhelfen...’. Moet ik eraan toevoegen dat ik nogal
sceptisch sta tegenover zo'n (en vooral zó geformuleerd) emancipatorisch programma?
Wel typisch als tijdsverschijnsel, waarin om het even wat onder om het even welk
etiket aan de man gebracht kan worden, en één van die etiketten, met name het
‘emancipatorische’, niet het minst markt-onaantrekkelijke lijkt te zijn!
Eric de Kuyper
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Literatuurwetenschap
Paul de Man, Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau,
Nietzsche, Rilke, and Proust, Yale University Press, New Haven/London,
1979, 305 pp., £4,95.
Amerika is één van de landen waarin de filosofie van Jacques Derrida tot nu toe de
meeste weerklank heeft gevonden. Ook deze artikelenbundel van Paul de Man vertoont
duidelijk de invloed van zijn methode van ‘deconstructie’, terwijl anderzijds ook een
wat traditioneler hermeneutiek een belangrijke rol blijft spelen. Het centrale thema
van dit twaalftal artikelen is de vraag naar de plaats van de retoriek, c.q. metaforiek,
in literaire en filosofische teksten, die wordt onderzocht aan de hand van figuren als
Rilke, Proust, Nietzsche en vooral Rousseau, aan wie meer dan de helft van het boek
is gewijd. De Man plaatst af en toe interessante opmerkingen, maar een duidelijke
centrale stelling komt in het boek als geheel niet naar voren. Het belang ervan blijft
dan ook
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voornamelijk beperkt tot dat van (enigszins incidenteel) commentaar op het werk
van genoemde figuren.
G.G.

Karl S. Guthke, Das Abenteuer der Literatur. Studien zum literarischen
Leben der deutschsprachigen Länder von der Aufklärung bis zum Exil,
Francke, Bern, 1981, 366 pp., sFr. 90.
Als antwoord op en afwijzing van de modelbouw en het systeemonderzoek dat
momenteel de meer avontuurlijke kanten van de literatuurwetenschap beheerst, gaat
deze Harvard-prof eenzaam op exploratie naar de kleinere kanten van het verschijnsel
en gedraagt hij zich meer als archeoloog en schatgraver dan als structureel analist.
Zo vindt hij een aantal authentieke levensdetails van Lessing in diens dramatische
oeuvre terug (speldrift en Jodenimago); zo verkent hij de aanwezigheid van aspecten
van het burgerlijke drama in de classicistische produktie. Of hij somt een aantal
seculariseringstendensen binnen de tragedie op, projecteert G. Büchners
eigenzinnigheid als religieus fanatisme tegenover een premarxistisch socialisme,
omschrijft G. Hauptmanns mensbeeld terwijl hij er ook freudiaanse gegevens in
ontdekt, reënsceneert wat vreemde momenten in F. Werfels debuut of Th. Manns
eindwerk. Vaak verrassend, erg spitsvondig, manifesteert deze literairhistorische
detective zijn liefde voor het miniatuurdetail dat op het grote ontwerp terugslaat. De
auteur als al te menselijk, de prof als retrospectief vignettentekenaar.
C. Tindemans

Holger Siegel, Sowjetische Literaturtheorie (1917-1940), Metzler, Stuttgart,
1981, 213 pp., DM. 19,80.
Geprangd in de lus van de vermaatschappelijking van de literatuur in het Rusland
vóór 1917 en de socialistischrealistische verstarring van de jaren 30, kent de
historischmaterialistische literatuurtheorie 20 jaar lang een enerverende periode van
discussie, pluraliteit en moderniteit. S. houdt de grote lijnen zorgvuldig voor ogen
maar plaatst daarbinnen kleinere syntheses van determinerende figuren. Met G.
Plechanow, V. Vorovskij en A. Bogdanow, die de Westeuropese literatuurmilieus
vrij vlug en vrij blijvend beïnvloeden, introduceert en verantwoordt hij de
eenzijdig-literairsociologische oriëntering waarin vele vrij onbekende figuren een
gesloten marsrichting vertegenwoordigen, terwijl hij tegelijk sterk ingaat op de
incompatibiliteitsverhouding tussen formalisme en sociologisme. De evolutie van
de sociologistische opvatting in de veeleer engere zin naar de doctrinaire
marxistisch-leninistische literatuurwetenschap die ook vandaag nog domineert, bij
de aanvang van de jaren 30 wordt dan terecht sterker beargumenteerd vanuit het
autoriteitsdenken dan vanuit de inspirerende theoretische visie zodat hierdoor de
betekenis van G. Lukacs zowel gerelativeerd als erkend kan worden. Mij zou hebben
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aangesproken dat de conclusie van deze periode, de literatuurdoctrine van het
socialistisch realisme, alsnog een uitgebreider behandeling had gekregen.
C. Tindemans

Thomas Anz & Michael Stark (Hrsg.), Expressionismus. Manifeste und
Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920, J.B. Metzler, Stuttgart,
1982, 741 pp., geb., DM. 120, kt., DM. 85.
In de reeks van literaire scholen en stromingen wordt deze band over het
expressionisme opgevat als de reconstructie van een tegencultuur, vertegenwoordigd
door het corpus manifesten en stellingnamen, maar ook door waartegen deze beweging
zich te weer stelde om zo een gesloten context mogelijk te maken. Ingeleid door een
plaatsbepaling (met citaatbron, bibliografische tabel, index voor ruimer onderzoek,
introductie in de thematische aspecten, historische plaats van elk document) wordt
ieder hoofdstuk opgevat als een koepelbegrip, niet opgedeeld naar de
binnenstrekkingen (zoals futurisme, dada, activisme e.a.). Gebundeld staan als
doctrinaire samenhang de manifesten, definities, kenmerkschetsen,
reserveverklaringen, sympathiebetuigingen en de afscheidsgebaren. Thematisch
geordend volgen crisisbewustzijn, vernieuwingspathos, generatieprobleem,
antiburgerlijk humanisme, vitaliteitsexpressie, vervreemdingssyndroom, sociale
verdeeldheid, anti-oorlogscredo en revolutiekreet. Literair-conjunctureel gegroepeerd
worden auteursberoep, intellectuele rol, jodendom, avantgarde, groepsvorming,
publikatievarianten, propaganda, kri-
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tiek op het perswezen, filmdebat, literaire markt, openbaarheid van kunst en censuur.
Poëtologische standpunten ressorteren onder het totale kunstwerk, visie en abstractie,
anti-esthetica, taalmutatie, woordkunsttheorie, lyriekdoctrine, romantheorie,
dramatheorie en theaterpraktijk. De operationele waarde van dergelijke verzameling,
omraamd met een indrukwekkend informatieapparaat (auteurs- en werkregister
inbegrepen), is nauwelijks hoog genoeg aan te slaan, bij alle begrip voor wat in een
zelfs zo omvangrijk boek toch met grote spijt diende te worden weggelaten.
C. Tindemans

Theater
Vera Gottlieb, Chekhov and the Vaudeville. A Study of Chekhov's One-Act
Plays, Cambridge UP, Cambridge, 1982, 224 pp., hc. £24.
De schijnbaar zo traditionele eenakters in Tsjechovs oeuvre (tussen 1881 en 1903)
werden tot nog toe niet systematisch onderzocht en S.'s initiatief is alleen al daarom
van groot belang. Belangrijker nog echter is haar ontdekking dat deze teksten, door
het theater niet zo serieus genomen en aan solobeurten van goedbedoelende amateurs
overgelaten, echte laboratoriumtests blijken te zijn waarin vele elementen voorkomen
die ofwel regelrecht ofwel in uitgewerkte consequentie in het corpus van de grote
drama's terecht zijn gekomen. Vanuit de repertoire-conjunctuur van de jaren 80,
waarin het Franse vaudeville of Russische afkooksels daarvan nagenoeg domineren,
ontdekt S. De manipulatie van het komische perspectif, de transformatie van het
cliché en de conventie; deze techniek nu staat verantwoordelijk voor de typerende
ernstige komiek die het watermerk van Tsjechovs identiteit zal worden. Dat wordt
overtuigend geschraagd door S.'s integratie van beroemde produkties van deze
eenakters (door regisseurs als b.v. V. Meuershold en Vakhtangov). De analyse is
tevens gebaseerd op de rechtstreekse Russische teksten die voor het grootste deel
buiten het Russisch taalgebied onbekend waren gebleven.
C. Tindemans

Roy C. Cowen (Hrsg.), Dramen des deutschen Naturalismus, 2 Bde,
Winkler, München, 1981, 846 + 766 pp., DM. 148.
Eenentwintig dramateksten bevat deze dundrukuitgave, elk voorzien van een
voorbeeldige commentaar (ontstaan, editiegeschiedenis, receptie) en aangevuld met
tijdsdocumenten (doctrineteksten en kritiekanthologie), als een atlas van wat een
poging is geweest om, vanuit het standpunt dat de waarheid sociologisch is, het
vooroordeel dramatisch hard te maken dat deze overtuiging waarheidsgetrouw is
weer te geven. Vanuit de literair-wetenschappelijke discussie in het spoor van de
Noren (Bjørnson, Ibsen) en Zola pakt het naturalisme (het decennium vóór en na
1900) in het drama de beschrijving van een nieuw mensbeeld aan waarin de behoefte
aan waarheid, de onversneden spiegeling van de natuur, de desinteresse voor het
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edelschone, de uitschakeling van het taboe voorop staan. Deze anthologie bevat niet
enkel de bekende troeven (G. Hauptmann, A. Holz, J. Schlaf) en de handige meelopers
(H. Sudermann, M. Halbe, O.E. Hartleben, K. Schönherr) maar ook die auteurs die
even de tijd hebben geproefd (A. Schnitzler, F. Wedekind) en de uitgesproken
schaduwfiguren (C. Alberti, M. Dreyer, G. Hirschfeld, E. Rosenow, E. Rosmer, J.
Ruederer), met de twijfel toch of O. Panizza hier ook thuishoort. Wie het
sociaalkritische gehalte en de supranationale uitstraling van deze beweging verder
wenst na te gaan, kan dat in een voortreffelijke bibliografie.
C. Tindemans

Film
S. Jenkins (ed.), Fritz Lang, The Image and the look, BFI, London, 1981,
173 pp., geïll., £3,95 pb/6,95 hb.
Deze monografieën zoeken blijkbaar nieuwe wegen, uitwegen om uit de impasse
van de klassieke auteurstheorie te geraken. F. Lang zou hiervoor een boeiende
uitdaging hebben kunnen betekenen, want al te gemakkelijk heeft men in het verleden
(al dan niet onder het mom van ‘auteurstheorie’) Langs disparaat oeuvre geschouwd
als een lange illustra-
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tie van het ‘noodlotsmotief’. S. Jenkins, die zowel de inleiding als het langste essay
verzorgt, zet zich radicaal af tegen deze opvatting; hij benadert Lang via de
‘bliktheorie’ en weet daar wel boeiende dingen over te vertellen. Doch zijn opstel
gaat mank aan een verkeerd ingeschat economisch principe: het lijkt enerzijds te
compact voor dit werkje (in feite lijkt het alsof hij hier de blauwdruk voor een boek
aan het schrijven is) en anderzijds gaat het niet ver en niet genuanceerd genoeg in
op zijn eigenzinnige ‘thematiek’. Dit opstel wordt aangevuld met (uit het Frans)
vertaalde bijdragen van M. Mourlet, Ph. Demonsablon, R. Bellour, J.L. Comolli en
F. Géré. Deze reeds oudere artikelen geven telkens een soort poging weer om het
onvatbare werk van Lang via de niet-thematische invalshoek te benaderen. Het beste
slagen daar de laatste twee auteurs in, die via een eenvoudige doch krachtige
betoogtrant misschien wel enkele zeer wezenlijke aspecten van Langs ‘methode’
blootleggen.
Eric de Kuyper

Michael Korda, ...und immer nur vom Feinsten, Das turbulente Leben der
Kordas, Piper Verlag, München, 1981, 454 pp., DM 39,80.
De producer Alexander Korda, samen met zijn twee broers, Zoltan (regisseur) en
vincent (decorateur), hebben eventjes de indruk gewekt dat ze de Britse filmindustrie
zouden kunnen opzetten en ontwikkelen tegen Hollywood. Dat was in 1933 met The
Private Life of Henry VIII (een glansrol van Charles Laughton). doch al bleef A.
Korda zijn leven lang een vooraanstaande ‘Britse’ filmproducent - onder hem werden
The Third Man, The Fallen Idol, The Four Feathers, The Thief of Bagdad gemaakt
- Hollywood heeft hij nooit echt kunnen veroveren. Hoe dan ook, de filmativiteiten
van vnl. Alex. Korda en diens twee broers is slechts de achtergrond waartegen de
neef zijn herinneringen ophangt, herinneringen aan een glansrijke periode en een
fascinerende figuur. Het evenwicht tussen de familiale gebeurtenissen en de filmische
context is niet steeds even geslaagd. Maar M. Korda is toch heel knap in het tekenen
van een sfeer: die van ambitieuze, doch goedhartige Hongaarse emigrés die het begrip
‘familie’ zo centraal plaatsten en een vreemde fascinatie ontwikkelden met hun
adoptieland: Engeland.
Eric de Kuyper

Varia
Diana de Marty, The History of Haute Couture, 1850-1950, Holmes and
Meier Publishers, New York, 1980, 216 p., $37,50.
In deze historische en sociologische slechts van het begrip ‘haute-couture’ zoals dat
in Frankrijk ontstaan is onder het Second Empire, valt het accent voornamelijk op
de eerste vijfenzeventig jaar. De na-oorlogse periode komt er iets bekaaider van af,
en dat is jammer, omdat op dat moment de fundamenten gelegd zullen worden van
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de hedendaagse omwenteling die tot een soort van ondermijning van het begrip heeft
geleid. D. de Marty geeft een beheerste en goedgedocumenteerde benadering, plaatst
het fenomeen erg mooi in het historisch kader en schreef zo een boek over ‘haute
couture’ dat vanwege de feitelijke gegevens aanbevolen kan worden.
Eric de Kuyper

G.T. Goethals, The TV Ritual, Worship at the Video Altar, Beacon Press,
Boston, 1982, 164 pp., $6,96.
Zoals reeds opgemerkt werd naar aanleiding van enkele recente studies in
massacommunicatie, schijnt men zich in dat vakgebied de laatste jaren geworpen te
hebben op een benadering van het tv-medium via een meer algemene antropologische
invalshoek. Het begrip ‘mythe’, met de correlatieve begrippen ‘ritueel’, ‘Icon’ en
‘symbool’ staat hier centraal. Deze koerswijziging - of is het niet meer dan een
accentverplaatsing - zou diepgaande gevolgen kunnen hebben, als de onderzoekers
niet zo oppervlakkig bleven cirkelen rond deze begrippen. Je zoekt met name
tevergeefs naar een auteur die bijv. de grote voorbeelden op dit vlak (ik denk in eerste
instantie natuurlijk aan Lévi-Strauss, in dit boekje niet eens vermeld!) werkelijk eens
als nieuw studiemateriaal zou behandelen en niet zo maar als een oranmenteel element.
Nu is dit ‘mythologisch-denken’ niet veel meer dan een modieus sausje waarmee de
communicatiewetenschappers bij gebrek aan fundamentele wetenschapsbeoefening
hun ‘rituele’ bezigheden sieren.
Eric de Kuyper
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Secularisatie en technologie
Georges De Schrijver
Welke zijn de onderliggende krachten die in onze maatschappij het atheïsme
bevorderen? In een vorig artikel heb ik op deze vraag al gedeeltelijk geantwoord
door te wijzen op een breekpunt van sociale aard: het theïsme werd zwaar gehavend
toen het zich heeft laten misbruiken om de ‘rechtsorde’ van de burgerij te legitimeren1.
Van een bijbels geïnspireerd theïsme of Godsgeloof had men mogen verwachten dat
het een rechtsorde zou schragen die elke onderdrukking van armen en geringen
veroordeelt. Dit laatste is niet gebeurd en verklaart dan ook waarom socialistische
en marxistische groepen een uitgesproken atheïsme in hun vaandel voeren.
Maar de situatieschets van de Brugse Priesterraad, waarop ik uitgenodigd werd te
reageren, bevat nog andere elementen die om verklaring vragen en die ik liever onder
het trefwoord secularisatie dan onder dat van atheïsme zou rangschikken. Ook hier
is sprake van een verduistering van het Godsbesef. Van kerkelijke zijde wordt nl. de
door de God-is-dood-theologen gethematiseerde Godsafwezigheid in de cultuur
ofwel simpelweg als atheïsme bestempeld ofwel als een seculariseringsproces: de
spontane verwijziging naar de transcendente God verdwijnt en men laat zich niet
langer normeren door van godswege bepaalde wetten. Secularisatie en atheïsme
verschijnen in deze context als verwisselbare begrippen. Maar zo wordt het eigen
gelaat van de secularisatie, geloof ik, niet voldoende onderkend. Willen we dat eigen
gelaat ontdekken, dan moeten we m.i. nadrukkelijk letten op de samenhang tussen
de snelle opkomst van de technologie en de even snelle verdwijning van de vaste
normen die het tot nog toe deden. Deze verdwijning is in de eerste plaats een
cultuurgegeven, slechts in de tweede plaats een stellingname t.o.v. de godsdienst,
waarmee niet gezegd is dat de godsdienst er niet zwaar door geraakt wordt. We
moeten daarom, dunkt me, aandacht geven aan de verschuivingen in normbesef en

1

G. De Schrijver, Achtergronden van het atheïsme, in Streven, februari 1983, pp. 387-395.
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waardeaanvoelen die samenhangen met de vooruitgang van de techniek. Voor dit
soort analyse kan men zijn voordeel doen met de cultuursociologische onderzoekingen
van Niklas Luhmann en Jürgen Habermas2.

Groeiende differentiatie van functies
Volgens Luhmann en Habermas heeft het secularisatie-verschijnsel, in zijn samenhang
met de snelle groei van de technologie, direct te maken met een ‘onttovering’
(Entzauberung) van het bestaan3. Het bestaan boet aan glans in, de menselijke
verhoudingen worden koel en zakelijk. De mensen zien en behandelen elkaar onder
het oogpunt van waar, ruilwaarde en nut. Dit verschijnsel is in mijn vorige artikel al
ter sprake gekomen waar het ging over de houding van de zakenman-burger;
Habermas en Luhmann voeren deze verzakelijking van het leefmilieu terug op een
stelselmatige ‘differentiatie’ of specialisatie van functies die thans het bedrijfsleven
kenmerkt.
De toenemende autonomie van economie, politiek, oorlogvoering, bankwezen,
wetenschappen en andere functies in de maatschappij is geen recent verschijnsel.
Het begint al duidelijke trekken aan te nemen in de Renaissance en komt tot volle
ontplooiing in de Aufklärung en de periode van de industrialisering. Wat we op het
ogenblik meemaken, is de versnelling van het ritme waarmee elk van deze functies
zich zelfstandig ontwikkelt. En dat wordt in de hand gewerkt door de snelheid
waarmee de technologie evolueert. De vooruitgang in de spitstechnologie op één
terrein (b.v. computers) drijft de technologie ook op andere domeinen vooruit. Dit
leidt tot een steeds verder voortschrijdende specialisering. Binnen elk
specialisatiegebied ontstaan - bijna van maand tot maand - nieuwe subspecialisaties,
die telkens hun eigen experts vragen en voortbrengen. Daardoor ontstaat een cultuur
waarin steeds meer mensen specialisten worden binnen hun eigen domein en nog
nauwelijks enig besef hebben van wat zich op andere, even gespecialiseerde terreinen
afspeelt. Wie in de greep

2

3

N. Luhmann, Soziologische Aufklärung, II, Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, Opladen,
1975; J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I: Handlungsrationalität
und gesellschaftliche Rationalisierung; Bd. II: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft,
Frankfurt, 1981.
Voor de term Entzauberung zie M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie,
Bd. I, Tübingen, 19635, p. 569.
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komt van de ‘technologische rede’, zet alles erop om in zijn eigen gebied het hoogst
mogelijke rendement te bereiken en verliest het vermogen om de
ontwikkelingsrichting van de maatschappij als geheel nog te overzien. En bijna
onvermijdelijk wordt men moreel ongevoelig voor de schadelijke neveneffecten van
de eigen specialisatie op het menselijke leefklimaat4. Door het verband te leggen met
de snelle ontwikkeling van de technologie, geeft Luhmann een definitie van de
‘secularisatie’ die niet alleen duidelijk de achtergronden blootlegt, maar ook verklaart
hoe het komt dat vooral sedert de jaren 60 in de westerse samenleving op brede schaal
een mentaliteit van macro-ethisch en intermenselijk indifferentisme is ontstaan. Dat
indifferentisme raakt alle standen en klassen, ze zijn allemaal op een of andere wijze
in de greep gekomen van een prestatiedwang die de mens inkapselt en afsluit van de
grote vraag hoe onze cultuur leefbaar kan blijven, een prestatiedwang die heel de
beroepsactiviteit beheerst, die het klimaat kleurt waarin mensen met elkaar omgaan
in de vrije tijd, die zijn vormpatroon oplegt aan de onderwijssystemen.

Technologie en indifferentisme: a point of no return?
De vooruitgang van de technologie is een niet af te remmen ‘verworvenheid’ van
het westerse rationele denken: technological advance is a point of no return. Maar
dan is ook het seculier-worden van de maatschappij als geheel een onomkeerbaar
proces. We kunnen niet terug naar een ambachtelijke cultuur of naar het rustige ritme
van het agrarische leven. Nog eens uitgedrukt in termen van secularisatie: onze
waardeschalen en normen zullen in de toekomst in een versneld tempo grondige
verschuivingen te zien geven. Dit is een ongehoorde uitdaging voor al wie de grote
waarden van een cultuur wil redden, voor humanistisch denkende niet-kerkelijken
zowel als voor belijders van een georganiseerde godsdienst. Aan die uitdaging lijden
zij.
Is ook dit ‘lijden’ een point of no return? Zal het indifferentisme noodzakelijk
triomferen? Op dit punt zijn nuances nodig.
De geschiedenis lijkt te leren dat ook een beschaving die in een versneld ritme
van ontwikkeling is geraakt, haar eigen correctieven weet op te roe-

4

Voor de nieuwe vragen omtrent heil en heelheid die hieromtrent in de maatschappij gesteld
worden, zie G. De Schrijver, Peilingen naar betekenis en vorm van de christelijke
geloofssynthese, in Korrel. Vlaams kwartaalschrift voor catechese, 4 (1982), 1, pp. 69-78.
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pen. Het menselijke in de mens is moeilijk dood te krijgen. Jürgen Habermas heeft
er reeds in 1968 op gewezen dat de groeiende vooruitgang van de ‘technische rede’
tegelijk ook en als het ware van binnenuit bij de meer ‘humane rede’ in de mens de
vraag wakker zal roepen hoe ze zich uit de verknechtende neveneffecten van de
‘technische rede’ zal bevrijden5. Hij voegde eraan toe dat deze vraag pas gewekt zal
worden via de pijn van de vervreemding waaronder mens en mensheid gaan lijden.
Waar het dus voor Habermas op aankomt is dat men begrijpt waarom men lijdt, ten
gevolge van welke structurele oorzaken. Zolang dit lijden niet in zijn wortel gevat
wordt, vlucht men in surrogaat-vormen van bevrijding, de droomwereld van een
oosterse transcendentale meditatie of alcohol en drugs. Wie de structurele oorzaken
van zijn lijden doorziet, zal zich aangespoord voelen om zich ook op het vlak van
de maatschappij ertegen te weer te stellen, in een aanpak die bijna even pragmatisch
en zakelijk is als de ‘technische rede’, waarvan hij de dodelijke nevenwerkingen
bestrijdt. Deze aanpak zal dan echter liggen op het vlak van de sociale ordening en
niet op dat van de technologische natuurbeheersing. Tot deze sociale ordening behoort
onder meer dat ook publieke organisatievormen tot stand komen die een meer humaan
verkeer tussen mensen bevorderen, sociale wetten die de arbeid humaniseren.
In zijn jongste boek, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, 1981, werkt
Habermas dit programma verder uit. Mensen die reeds gevoelig gemaakt zijn voor
een humanisering van het arbeidsmilieu, wil hij brengen tot een ‘zorg voor het geheel’,
voor een humane orde in de kleinschalige samenleving én op wereldvlak. Zij moeten
grenzen overschrijden en ook daar ‘saneringen’ proberen aan te brengen waar zij
niet strikt vanuit het eigen vak werkzaam zijn. In dit verband citeert Habermas de
ecologische beweging en de vredesbeweging. De wakkere jonge mensen die daarin
werkzaam zijn, wil hij steunen in hun enthousiasme, maar hen ook wijzen op de
plicht om vakkundig te werk te gaan, omdat men slechts van daaruit een reële druk
kan uitoefenen op het milieu van de techniek en de industrie6. Deze vernieuwde
humanisering van de maatschappij kan slagen, als men maar gevoelig genoeg wordt
voor de noodzaak ervan (en die gevoeligheid is op brede schaal tastbaar aan het
groeien) en de geëigende middelen zoekt (en die zijn niet onvindbaar). Habermas
spreekt hier vanuit een

5

6

J. Habermas, Erkenntnis und Interesse (1968), Suhrkamp, Frankfurt, 1973, pp. 339-340. In
dit werk maakt Habermas het onderscheid tussen een technische rede (instrumentelle Vernunft)
en een humane rede (kommunikative Vernunft).
J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. II, p. 579.
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onverwoestbaar geloof in het menselijke in de mens en vanuit de grondovertuiging
van de Aufklärung, dat de mens datgene kan en zal bereiken waarvoor hij zich met
durf en schranderheid inzet.

De ‘erfgenamen van de godsdienst’
Habermas' programma is niet alleen een antwoord aan de cultuurpessimisten, maar
ook een uitdaging aan het adres van de georganiseerde godsdienst. Hij gaat ervan
uit dat zijn programma de taak van de godsdienst vervangt. Hij richt zich daarmee
in de eerste plaats tot de maatschappelijk wakker geworden mensen van welk beroep
of sociale klasse ook, of ze zich nu confessioneel opstellen of niet. Deze trend om
klasse en confessie te overschrijden vinden we trouwens terug in de bewegingen
waarop Habermas alludeert: de ecologische groeperingen, de werkgroepen rond
vredesproblematiek. Waarschijnlijk juist omdat hij een soort achterban ziet ontstaan
die zijn ideeën in werkelijkheid omzet, durft Habermas boud spreken: voor hem is
de mens die maatschappelijk wakker is en zorg draagt voor het ‘geheel’, zonder meer
de seculiere erfgenaam van de religie7. En dit om twee redenen: 1) de oude godsdienst,
die maatschappelijk niet wakker geworden is, is tot verdwijnen gedoemd; 2) alleen
een beweging die door de Aufklärung heen is gegaan en tegelijk kritisch staat
tegenover de ontsporingen van de rede, is in staat pragmatisch de middelen uit te
denken om de maatschappij als geheel meer humaan te maken.
Humane relaties bevorderen in een maatschappij, dwars door alle standen heen,
is steeds het opzet geweest van elke georganiseerde godsdienst en van het christendom
in het bijzonder. Dit werk eist thans echter meer vakkundigheid dan vroeger, de
godsdienst kan deze taak niet meer aan. De reflectie op de religieuze beeldspraak en
verhaalstof heeft geen impact meer op de mens van de technologische generatie.
Alleen nog in een drastisch gedemythologiseerde (‘entmythologisierte’) vorm kan
de oude zorg voor het ‘geheel’ (Ganzheit, wholeness) voortleven, maar dan zo van
elke mythologie ontdaan dat een realistische praxis en een wil om te overleven (voor
heel de aarde) in de plaats treedt van de vroegere sacraliteit. Sacraliteit verwijst naar
een optreden van God ten voordele van de mens. Wie zich aan een dergelijke
sacraliteit vastklampt, dreigt eeuwig op een ingrijpen

7

Ibidem, Bd. II, p. 140.
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Gods te moeten wachten. Wat erger is: wie het heil van elders verwacht, wordt
maatschappelijk blind. Alleen wie inzicht heeft in de structurele wortels van het
lijden in de technologische maatschappij, kan overgaan tot een inzet die een
bevrijdende invloed uitoefent op de structuren. Tot zover de cultuursocioloog
Habermas.

Onderschatting van de religieuze traditie
De uitdaging van Habermas aan het adres van de godsdienst moeten we au sérieux
nemen. De wegen die hij uitstippelt kúnnen leiden tot de genezing van het ‘geheel’.
En terecht legt hij de nadruk op de pragmatische aanpak bij een vernieuwende
humanisering van de aarde. Maar is daarmee de georganiseerde godsdienst werkelijk
uitgerangeerd en kan deze echt geen eigen inbreng hebben in de inzet voor de
maatschappij, ja, er zelfs de bekroning van zijn? Deze vraag is belangrijk: hoe moet
nl. een christelijk ecologist of pacifist zichzelf als christen verstaan, als hij zijn nauwe
verwantschap met niet-confessionele ecologisten en pacifisten overweegt? Heeft de
joods-christelijke traditie hier een speciale inbreng?
Laten we deze vraag eerst indirect beantwoorden, door een beoordeling nl. van
Habermas in het licht van de boven behandelde problematiek van het atheïsme. Wat
opvalt is dat Habermas (om een christelijke terminologie te gebruiken) het alledaagse
en feitelijke atheïsme van de maatschappij bestrijdt8. Hij ontwerpt een
actie-programma om het macro-ethisch en intermenselijk indifferentisme, dat door
de technologie ten top gedreven wordt, aan te klagen en uit de wereld te helpen. Dit
verleent zijn onderneming, hoe dan ook, een enigszins religieus cachet. Of hij het
wil of niet, Habermas bevordert houdingen en relaties die ingaan tegen de
grondoorzaak van het alledaagse en feitelijke atheïsme van de burger dat, zoals
gezegd, het meest mensonterende atheïsme is dat bestaat. Houdingen en structuren
en de gevolgen daarvan die het menselijke in de mens vernietigen, zijn ‘godslasterlijk’:
asebeia, om de oude naam voor atheïsme te gebruiken. Welnu, Habermas en zijn
achterban - ecologisten, pacifisten en andere maatschappijcritici - stellen zich juist
tegen deze asebeia te weer, en dat midden in een seculier geworden, technologische
cultuur. Dat is, om te beginnen, een groot winstpunt.

8

Cfr. wat ik in mijn vorige artikel schreef over het atheïsme van de zakenmanburger.
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Anderzijds kan men deze mensen de vraag stellen of ze wel genoeg vreugde beleven
aan hun wereldverbetering, vreugde die hun inzet een grotere spankracht kan geven.
Is de vreugde die ze beleven aan de ‘gunst’, te mogen bestaan, zo intens dat ze de
donkere kanten van het leven echt in de ogen kunnen kijken, dat ze het hoofd niet
afwenden van wie concreet ontrecht en concreet ontmenselijkt is? Pragmatische
strategieën tot wereldverbetering zijn immers niet uit zichzelf gericht op personen,
op concrete mensen en hun verontrechting. Hiervoor aandacht vragen is niet hetzelfde
als pleiten voor een uitsluitend op de privé-persoon gerichte naastenliefde. Het
burgerlijk-liberale christendom heeft zich juist van de echte wereldproblemen
afgesneden door, los van een echte maatschappijanalyse, uitsluitend liefdadigheid
op korte afstand te beoefenen (als het dat al deed). Ook onze sermoenen blijven nog
te eenzijdig oproepen tot een dergelijke liefdadigheid.
Waar ik wil voor pleiten is een herwaardering van de joods-christelijke concrete
manier van denken, speciaal waar het structurele vragen betreft. Vanuit deze traditie
is de religieuze voorstellingswereld iets dat op heel concrete dingen slaat. De God
waarover men het heeft, is een heel concreet geëngageerde God. De rechtsorde
waartoe hij oproept, is een rechtsorde waarin heel concrete mensen met elkaar omgaan.
Dit concrete karakter geeft de gelovig handelende mens de bekwaamheid om heel
specifieke, diepgaande schoonheidservaringen op te doen. Terwijl Habermas' denklijn
de ethisch-humane component in het maatschappelijke heelheidsstreven valoriseert,
weet de religieuze traditie hierin ook de component van het schone (pulchrum) te
integreren, die dan wel ‘hebreeuws’ en dus maatschappelijk verstaan moet worden.
In het Oude Testament wordt God ervaren als de ‘heerlijke’, de ‘glansuitstralende’,
heel bepaald op het moment dat hij in een uiterst concrete maatschappelijke context
beslag legt op zijn ‘dienaren’, zijn concrete ‘zonen’, met de bedoeling dat ze zijn
‘naam’ maatschappelijk relevant maken9. Deze naam moet hoog worden gehouden,
in de allerconcreetste wereld, waarin de gezichten opdagen van hen die ontrecht en
ontmenselijkt zijn (weduwen, wezen, deernen, mensen aan de zelfkant van de
samenleving). Gods ‘naam’ of ‘heerlijkheid’ (kabod) hoog houden is een uiterst
veeleisende onderneming, die de religieus handelende mens tevens aan een diepe
vreugde- en schoonheidservaring

9

Zie H.U. von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd. III/2, deel 1: Alter
Bund, Einsiedeln, 1966, pp. 147-162. Balthasar werkt enkel de component van het schone
(pulchrum, kabod) uit en gaat niet in op de dimensie van de praktische aanpak.
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deelachtig maakt.
De religieuze mens wordt m.a.w. vervuld van de vreugde-uitroepen van het
Magnificat (‘Mijn ziel prijst hoog de Heer’) naarmate hij zich door de concrete kabod
van zichzelf laat losweken en zich laat bewegen door de zorg voor het enig
noodzakelijke: het goed van het maatschappelijk geheel, op zulk een wijze dat
niemand buiten dit geheel valt. De hebreeuwse gevoeligheid voor de concrete God
wekt in de gelovige mens, bij alle jubel-ervaringen, ook een zin voor het
maatschappelijk concrete die in het vlees kan snijden. Hebreeuws gedacht, betekent
‘theïsme’: een zo grote zorg hebben voor maatschappelijke heelheid en de eisen die
deze stelt, dat het onduldbaar wordt als iemand hierbuiten valt of ervan wordt
uitgesloten. Die ‘iemand’ heeft altijd een heel concreet gelaat, een eigen naam: het
bebloede gelaat van een gemartelde, moeders met hun doodgeschoten kind in de
armen, boat-people, clochards, door racisten getergde vreemdelingen. De hebreeuwse
God doet ons naar deze gezichten kijken en vraagt dán om onze inzet voor de
‘heelheid’ van onze maatschappij, op kleine schaal en op wereldschaal. Hij vraagt
om een pragmatische en efficiënte inzet, waarbij het bloed en de tranen die men
gezien heeft, in de praktische aanpak nooit vergeten worden. Dit verband leggen
tussen het pragmatische en het concreet-menselijke is de eigen opgave van de christen
vandaag: als hij dat kan, ervaart hij de vreugde van zijn God en is hij op hebreeuwse
wijze een ‘theïst’, d.i. iemand die uit vroomheid zorg ontwikkelt voor het geheel, en
dat in een maatschappij die in haar versnelde ontwikkeling en haar groeiend
indifferentisme voor macro-ethische vragen, naar een feitelijk en platvloers atheïsme
neigt.
Met deze benadering zijn een paar principes aangeraakt van hedendaagse
theologische methodiek. In de Latijnsamerikaanse theologie zien we hoe in naam
van de God der Hebreeën het principe naar voren komt dat de huidige vorm van de
zorg voor het geheel bestaat in een radicale keuze voor de ontrechten en onderdrukten.
Onze zorg voor het geheel is vals, als we ons niet effectief aan de zijde van deze
massa ontrechten scharen10. Een tweede principe van de theologische methodiek
vindt men bij Dorothee Sölle: zij gaat altijd uit van de lotgevallen van heel concrete
mensen (oorlogsslachtoffers in Viëtnam, vluchtelingen, gedetineerden) om van daaruit
strategieën te ontwikkelen om het kwaad structureel te bestrijden. Dit structureel
bestrijden van het kwaad is ‘dienst aan God’; het wordt als zodanig aangevoeld en
biddend bemediteerd, en dit is juist mogelijk om-

10

Zie J.L. Segundo, The Liberation of Theology, New York, 1978, p. 42.
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dat men het godgeklaagde lot van vele mensen voor ogen heeft11. In deze twee
principes wordt het eigene van de joods-christelijke Godservaring uitgesproken. Dit
eigene heeft betrekking op de component van ‘heerlijkheid’, ‘jubel’, ‘schoonheid’
in de inzet voor een betere maatschappij. Maar toch zal in onze tijd deze dimensie
van ‘heerlijkheid’ en ‘jubel’ authenticiteit en missionaire wervingskracht missen, als
ze niet tevens en heel nadrukkelijk gepaard gaat met een pragmatisch zoeken naar
oplossingen.

Pastorale opgave
Als jonge mensen twijfelen aan het nut van de kerk, dan is het omdat ze van de wereld
van het religieuze geen praktische antwoorden meer verwachten op de
wereldomvattende problemen van recht en humaniteit. Daarom is het hoog tijd dat
groepen van jongeren die op een of andere wijze het besef proberen te doen groeien
van de macro-maatschappelijke problemen door de kerkelijke leiding gesteund en
aangemoedigd worden; dat kerkprovincies zulke groepen stichten en deskundig leren
denken, in vorming en navorming.
Zoals de analyse van secularisatie en technologie ons leert, is de groeiende
vertechnisering en de groeiende vervreemding van specialisten t.o.v. andere
specialisaties, niet tegen te houden. De maatschappij als geheel maakt een proces
door van groeiende versplintering en functionalisering van deelgebieden en dit brengt
mee dat geen enkele stand of klasse op zich nog bekwaam is de mechanismen die
het atheïsme in de hand werken, en in de eerste plaats de onverschilligheid tegenover
het geheel, een halt toe te roepen. Onderworpen als ze zijn aan dit proces, zullen
noch de burgerij, noch de politici, noch de arbeiders spontaan en uit zichzelf tegen
dit proces willen ingaan; indien ze al tot het besef zijn gekomen van de ernst van de
zaak. Bijgevolg kunnen alleen maar actiegroepen van protest en verwerping hier iets
beginnen, zonder direct succes wellicht, maar elkaar steunend in nationaal en
internationaal verband. In die kringen, en daarin heeft Habermas gelijk, zullen de
praktische strategieën geboren worden waarmee men het kan opnemen tegen de
ontwaarding van mens en wereld. In onze tijd zien we dit al gebeuren. De kerk kan
niet anders dan voor de

11

D. Sölle, Lijden, Baarn, 1973, pp. 39-69; Aufrüstung tötet auch ohne Krieg, Stuttgart, 1982,
pp. 17-30.
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basis kiezen. Gezien haar verleden, zal deze keuze de kerk veel kosten. Er moeten
banden worden losgesneden, vooral de oude band tussen theïsme en (het onrecht
bevestigende) burgerlijke deïsme. De kerk moet ermee ophouden de zegen van het
‘theïsme’ te verlenen aan een deïsme dat het goed recht verdedigt van wie door rede
en techniek in de maatschappij de sterkste is.
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Kardinaal Van Roey in de bezettingsjaren
Robrecht Boudens
Over de houding van de Belgische bevolking - en van de kerk - ten aanzien van de
Duitse bezettingsmacht in de periode 1940-1944 is de laatste jaren nogal wat te doen
geweest. Ook over de bedoelingen die de Nazi's met Vlamingen en Walen hadden
en over hun politieke aanpak zijn onverwachte zaken aan het licht gekomen. Hoe zij
hierbij rekening hielden met de kerk, die in ons land een niet te onderschatten invloed
uitoefende, en in het bijzonder met de Belgische primaat, kardinaal Van Roey, is een
onderwerp dat nauwelijks aan bod is gekomen. De houding tegenover de aartsbisschop
van Mechelen en de evolutie die deze houding heeft gekend, zal dan ook het
onderwerp van deze bijdrage zijn1.

Capitulatie en eerste oorlogsjaar
Indachtig de rol die kardinaal Mercier tijdens de eerste wereldoorlog gespeeld had
en zijn groot prestige in binnen- en buitenland, gaven de Duitsers er zich reeds voor
de inval van 10 mei 1940 rekenschap van, dat ze

1

Over het algemeen zijn de referenties hier achterwege gelaten. Ze zullen in een uitvoerige
historische studie over kardinaal Van Roey gedetailleerd aangeduid worden. Het moge hier
volstaan in het algemeen te verwijzen naar het gebruikte bronnenmateriaal, dat zich quasi
uitsluitend in Duitse archieven bevindt, de meeste op microfilm aanwezig in het Navorsingsen Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te Brussel: Bonn,
Auswärtiges Amt. Politisches Archiv (kopie: German Records microfilmed at Alexandria:
T-501, rollen 102-104), Tätigkeitsberichte der Militärverwaltung an das O.K.H., en (T-77,
rol 982), Geheimakten der Propagandaabteilung (Belgien). Ook ibid., Innenland II, 344,
Belgien: Der Chef der Sicherheitspolizei und des S.D. an von Ribbentrop. Eveneens: Institut
für Marxismus und Leninismus, Zentral Partei Archiv, Oost-Berlijn: St. 3 Z 3000-3007:
Meldungen der Sicherheitspolizei aus Belgien und Nord-Frankreich (1943). Verder: Koblenz,
Bundes Archiv, Nachlass Thedieck, vol. 54-55. Naast de eigenlijke bronnen hebben we
uiteraard ook dankbaar gebruik gemaakt van de klassieke werken van kan. Leclef, dr. A. De
Jonghe, J. Gérard-Libois en J. Gotovitch e.a.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

494
ook met Merciers opvolger rekening zouden dienen te houden. Hij was minder
exuberant van aard, maar even bewust van zijn bisschoppelijk gezag en van zijn
morele verantwoordelijkheid. Reeds op 23 mei - nog tijdens de 18-daagse veldtocht
- liet Dr. Sieglin, generaal-majoor van de Oberfeldkommandantur 672, de nuntius
dan ook weten dat Duitsland geenszins het inzicht koesterde het de katholieke
gezagdragers lastig te maken, maar dat hij in ruil daarvoor van hen ook verwachtte
dat ze zich zouden onthouden van alle politieke activiteit die de belangen van de
Duitse regering schade zou kunnen berokkenen. De capitulatie van het Belgisch leger
en het daaropvolgende onderhoud dat de koning op 31 mei met de kardinaal had,
bezegelden - althans voorlopig - het politieke lot van België. Van Roey stelde een
brief op, die op 2 juni in de kerken van Brussel, Mechelen, Antwerpen en enkele
andere steden en gemeenten (op 9 juni in de kerken die men niet op tijd had kunnen
bereiken) werd voorgelezen en waarin de kardinaal zich achter de beslissing van de
koning schaarde: Leopold III had op geen enkele wijze anticonstitutioneel gehandeld.
De brief gaf aanleiding tot een algemene consternatie onder de naar Limoges gevluchte
kamerleden, senatoren en ministers die, sterk onder de indruk van de gevoelsgeladen
toespraak die de Franse minister-president Paul Reynaud op 28 mei had gehouden,
de vorst als een verrader beschouwden. De doorsnee-burgers - Vlamingen en Walen
- verheugden zich om het stopzetten van de vijandelijkheden en vonden in het
schrijven van de primaat een bevestiging van hun spontane sympathie voor de koning
die zijn volk niet in de steek liet en het lot van zijn soldaten wenste te delen. Hitler,
die nog niet beslist had welke de uiteindelijke politieke toekomst van België zou
zijn, maar zich in ieder geval om de tweespalt tussen koning en regering mocht
verheugen, kon de stellingname van de kardinaal slechts toejuichen. In België was
geen politiek vacuüm ontstaan en de Führer kon het zich veroorloven het land te
laten besturen door een militaire en niet door een burgerlijke administratie die zich
veel vlugger de vijandigheid van het volk op de hals zou halen. De kerk moest niet
uitgedaagd worden. Nog op 6 november zal het Oberkommando der Wehrmacht aan
de Militärverwaltung te Brussel schrijven dat bijzondere voorzichtigheid geboden
was in kerkelijke aangelegenheden.
De kardinaal liet niet van zich horen. In feite had de bezetter een vinniger en
uitdrukkelijker weerstand vanwege de kerkelijke overheid verwacht. In het eerste
Tätigkeitsbericht dat door de Militärverwaltung naar Berlijn werd gestuurd wordt
wel gezegd dat onder de geestelijken een Duitsvijandige fluistercampagne werd
gevoerd, maar ook dat de clerus, in zijn geheel gezien, naar buitenuit terughoudend
was. Het is zo goed als zeker dat de
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kardinaal, zoals overigens het hele episcopaat en het grootste deel van de bevolking,
aanvankelijk geloofd heeft dat Duitsland de oorlog aan het winnen was en dat er
bijgevolg op een of andere manier een nieuwe staatsorde zou komen. Een corporatief
systeem, zoals men er in de jaren dertig van gedroomd had, zou een einde kunnen
stellen aan de onmacht van het democratisch parlementarisme. Van Roey wenste
uiteraard geen dictatuur zoals in Duitsland of Italië, maar hij zag de mogelijkheid
om tot een versteviging van het gezag te komen, zodat de dreiging van het
communisme afgewend kon worden. In een brief aan Pius XII, die hij in de tweede
helft van juli 1940 met de vertrekkende nuntius Micara meegaf, vroeg hij de paus te
willen bidden voor het herstel van het land. Merkwaardig is wel, dat het klad van de
brief een aanvullende zin bevat die in het officiële schrijven ontbreekt en die neerkomt
op: ‘als eenmaal over het lot van België beslist zal moeten worden’. Heeft hij zelfs
een verre allusie op een mogelijke ‘nieuwe orde’ naar buitenuit willen vermijden?
Dit neemt in ieder geval niet weg dat hij met een ‘nieuwe orde’ rekening hield. In
een toespraak tot de JEC (de Franstalige katholieke jeugd) in Waver, op 19 juli 1941,
ging hij nader in op de slogan dat de kerk zich aan alle regimes aanpast. De kerk,
aldus Van Roey, is aan geen enkele staatsvorm gebonden, maar ze kan zich eerst
aanpassen wanneer deze er zich toe verbindt de vrijheid van de kerk te eerbiedigen.
Ook hier werd de mogelijkheid van nieuwe politieke structuren niet uitgesloten. Nog
op de bisschoppenconferentie van 27-28 juli 1942 blijkt dat het episcopaat rekening
hield met de eventualiteit van een naoorlogs meer autoritair regime. Op deze
bisschoppenconferentie werd gesteld dat in ieder geval vrijheid van onderwijs en
bestaansrecht van eigen jeugdorganisaties gegarandeerd moesten worden. Uit geen
enkel document van Duitse oorsprong blijkt echter dat de bezettende macht op de
hoogte was van het feit dat het episcopaat een nieuwe staatsordening voorzag. Naar
buitenuit zweeg de kardinaal. De Duitsers waren verstandig genoeg om te begrijpen
dat die zwijgzaamheid niet als een goedkeuring van de nationaal-socialistische
levensvisie gezien moest worden. Dit konden ze overigens ook opmaken uit het
verbod dat hij uitvaardigde lid te worden van ‘Duitsvriendelijke’ jeugdorganisaties.
Het kan eveneens opgemaakt worden uit de antwoorden die hij gaf aan particulieren
die hem wezen op de kansen die geboden werden voor een gemeenschappelijke inzet
tegen het dreigende communisme. Alles samengenomen konden de Duitsers, die ten
slotte ook wisten dat zij België wederrechtelijk bezet hielden, moeilijk een andere
houding van de kardinaal verwachten. Als ze protesteerden tegen wat ze het politiek
katholicisme
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noemden, was dit in die eerste bezettingsmaanden het normale gebaar van de
overwinnaar die geen tegenspraak duldt, maar onderwerping en volgzaamheid wil.
Reeder, de Militärverwaltungschef in Brussel, bevestigde later uitdrukkelijk dat hij
zich erover verbaasd had, dat Van Roey niet heftiger en niet emotioneler gereageerd
had, zoals Mercier het kort na de Duitse inval in 1914 gedaan had met zijn pastorale
brief over ‘Vaderlandsliefde en Volharding’. Zelfs toen de Duitsers - in augustus
1941 - vroegen een lijst op te maken van het aantal klokken dat elke kerk bezat, had
Van Roey weliswaar geprotesteerd, maar zich ertoe beperkt te zeggen dat hij zich
niet verantwoordelijk achtte voor eventuele plaatselijke ongeregeldheden. Verdere
complicaties deden zich toen niet voor, omdat tot de inbeslagname van de klokken
niet onmiddellijk werd overgegaan.

Toenemende spanning en onderhandelingen
In een rapport van 16 maart 1942 moest Reeder voor het eerst vaststellen dat de
kardinaal zijn gewone terughoudendheid had laten varen. Op 18 januari had Van
Roey de kerstboodschap van de paus gecommentarieerd en daarbij beklemtoond dat
België het recht had als onafhankelijke soevereine staat te bestaan. De
Militärverwaltung had zich verplicht gezien de verspreiding van de brief te
verhinderen en de resterende exemplaren in beslag te nemen. Perscommentaren
werden verboden. Ook de vastenbrief die zeven weken later in de kerken werd
voorgelezen, was bij de Duitse overheid in slechte aarde gevallen. Het bisschoppelijk
schrijven bevatte een oproep tot solidariteit en een veroordeling van een aantal
principes die door het nationaal-socialisme gehuldigd werden. ‘Geen enkele “nieuwe
orde” - aldus de kardinaal - kan de duidelijke stellingname van het christendom in
het gedrang brengen’.
Op de bisschoppenconferentie van 10 april 1942 besloten de bisschoppen allen
dezelfde houding aan te nemen ten aanzien van de religieuze diensten die voor de in
Rusland gesneuvelde oostfronters aangevraagd werden. De verslaggever resumeerde
het genomen besluit als volgt: ‘Le principe est qu'on ne leur refuse pas les suffrages
habituels aux catholiques décédés, mais qu'on évite tout ce qui serait un accessoire
de manifestation politique’. In de praktijk betekende dit dat men in Vlaanderen geen
leeuwevlaggen op de kist zou leggen en dat geen groepen in uniform aanwezig
mochten zijn. Was dit laatste wel het geval, dan dienden de priesters de offer-
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gang over te slaan2. Deze maatregel zou de volgende jaren aanleiding geven tot tal
van incidenten die in de ‘Duitsvriendelijke’ pers overvloedig aan hun trekken kwamen
en tot het steeds terugkerend verwijt dat de kerk zich schuldig maakte aan ‘politiek
katholicisme’. Ook in de Duitse rapporten, die hoe langer hoe grimmiger voor de
kerk werden, komt deze beschuldiging herhaaldelijk terug.
In de lente van 1942 was de toestand zo gespannen en werd er zoveel heen en
weer geschreven, dat de kardinaal, die eraan vasthield niet rechtstreeks met de Duitsers
in contact te komen, aan het militair bestuur liet vragen of dit bereid was een
hooggeplaatst geestelijke te aanvaarden als tussenpersoon om onderhandelingen te
voeren betreffende problemen die zowel kerk als staat aanbelangden. Reeder reageerde
positief en aanvaardde de kandidatuur van kanunnik Van der Elst, gewezen
legeraalmoezenier. Hij benoemde op zijn beurt als vertrouwensman Dr. Franz
Thedieck, die tot dan toe te Brussel fungeerde als Generalreferent voor politieke
aangelegenheden. Deze benoeming was voor Reeder zelf niet zonder risico. Thedieck
was een gelovig en praktizerend katholiek, maar Reeder was de overtuiging toegedaan
dat hij een betrouwbaar Duitser was en als katholiek aanvaardbaar voor Van Roey.
Deze benoeming was evenwel niet naar de zin van Heydrich, hoofd van de
Sicherheitspolizei, die tot zijn grote ergernis vernomen had dat Thedieck, in Duits
uniform, voor de kardinaal geknield had en zijn ring gekust. Reeder probeerde hem
gerust te stellen, maar Heydrich bleef van oordeel dat Reeder een verkeerde keuze
had gedaan. Thediecks ‘Bindungen zu einem extremen Katholizismus’ maakten het
hem onmogelijk de nationaal-socialistische belangen te verdedigen. Blijkbaar was
men ook zijn verleden nagegaan: ‘Es zeigt sich immer wieder, dass sich Thedieck
aufgrund seiner eigenen katholischen Disziplin niemals mit nationalsozialistischen
und antiklerikalen, aber immer mit konfessionnell extrem katholisch eingestellten
Persönlichkeiten verbunden hat’.
Wat er ook van zij, Thedieck en Van der Elst konden het vrij goed met elkaar
vinden. Eerstgenoemde vestigde de aandacht van de vertegenwoordiger van de
kardinaal op het feit dat Reeder tot de gematigden behoorde, maar onder zware druk
van de partijfanatici stond. Voor dit standpunt

2

Van Roey meldde dit overigens op 5 juni aan von Falkenhausen, militair opperbevelhebber
voor België en Noord-Frankrijk: ‘...Les instructions épiscopales à ce sujet sont claires et
publiques, et nous savons qu'elles sont observées exactement par les curés. Elles portent
qu'un service funèbre peut être accordé à ces défunts dans les mêmes conditions qu'aux autres
fidèles; elles interdisent seulement tout ce qui prend le caractère d'une démonstration
politique’.
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begrip tonend pleitte Van der Elst er bij de kardinaal voor, dat de kerk eveneens een
gematigde houding zou aannemen om te voorkomen dat Duitsland in het bezette
België een strakker beleid zou gaan voeren.
De door de Duitsers uitgevaardigde verordeningen en de daarmee gepaard gaande
maatregelen die elkaar opvolgden toen het oorlogstij begon te keren, waren echter
niet van aard om de aartsbisschop tegenover de bezettende macht gunstiger te
stemmen. Met persoonlijke brieven van Reeder en pastorale brieven aan de gelovigen
(25 oktober en 2 december 1942) protesteerde hij heftig tegen de verplichte
tewerkstelling van Belgen in het buitenland3. De militaire bevelhebber had geprobeerd
van Van Roey te bekomen dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks aan de bevolking
zou uitleggen dat de opeising van arbeidskrachten een noodzakelijkheid was, maar
de kardinaal had geweigerd. Bovendien had Van Roey geen antwoord gekregen op
zijn verzoeken (7 februari en 12 maart 1942) een paar Belgische aalmoezeniers naar
de in Duitsland tewerkgestelden te mogen sturen. Niettegenstaande de toenemende
spanning bleven de Duitse autoriteiten in België nog van oordeel dat, globaal gezien,
de invloed van de kardinaal op de clerus matigend was, al wisten ze zeer goed dat
dit wel niet uit ‘Duitsvriendelijkheid’ gebeurde.

De positie van Reeder
Op 8 januari 1943 vestigde Van der Elst - op aandringen van Thedieck - er de aandacht
van de aartsbisschop op, dat België het risico liep rechtstreeks door een
Zivilverwaltung bestuurd te zullen worden als de door het verzet gepleegde aanslagen
die in schrikwekkende mate toenamen niet ophielden, want dit gaf aan de leiders in
Berlijn de indruk dat Reeder de situatie niet meer in handen had. Thedieck had
gesuggereerd dat de kardinaal openlijk zijn afkeuring zou laten blijken voor het
anti-Duits geweld. Van Roey was evenwel van oordeel dat zulks een eenzijdigheid
zou zijn, als hij niet tegelijkertijd ook het neerschieten van gijzelaars veroordeelde.
In dit geval, oordeelde Thedieck, was het beter helemaal niets te schrijven, want een
veroordeling van de Duitse gedragslijn zou de positie van Reeder en meteen dan ook
van het bezettingsregime alleen nog wankelbaarder

3

De juridische argumenten die hij in deze brieven ontwikkelde werden hem bezorgd door de
latere senator Albert-Edouard Janssen, die in drie vooroorlogse regeringen ook minister van
financiën was geweest. Cf. A.-E. Janssen raconté par sa fille, la comtesse Plater-Zyberk,
Oyez, Brussel-Leuven-Beauchevin, 1976 en A.-E Janssen raconté par ses amis, Oyez, ibid.
1976.
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maken. De kardinaal koos dan uiteindelijk een tussenweg; hij zou het geweld van
de verzetsbewegingen afkeuren, maar uit hoofde van de represailles die ze
onvermijdelijk uitlokten. Zo zouden impliciet de Duitse terreurraden toch veroordeeld
worden. Op 17 januari 1943 werd deze ‘Oproep tot onze Landgenoten’ van alle
kansels voorgelezen. Dat hij door de Duitse autoriteiten op gemengde gevoelens
onthaald werd, is te zacht uitgedrukt. De houding ten opzichte van de aartsbisschop
verstrakte: de rapporten van Van der Elst aan Van Roey liegen er niet om.
Op 15 maart volgde een protestschrijven van de kardinaal tegen het onvermijdelijk
geworden opeisen van de klokken, waarin ook een hernieuwde scherpe aanklacht
voorkwam tegen de deportatie van de arbeiders. Deze onmiskenbare verstrakking in
de houding van de kardinaal voelen we aan als het breekpunt in de evolutie van de
verhouding tussen kerk en bezetter. Voor de ‘havikken’ in Brussel en Berlijn was
het schrijven een aanleiding te meer om de politiek van Reeder en van de militaire
bevelhebber von Falkenhausen verder in diskrediet te brengen.
Reeder riskeerde inderdaad hoe langer hoe meer in ongenade te vallen. Half februari
had Himmler hem op de vingers getikt. Een van de zaken die hem ten laste gelegd
werden was, dat hij Thedieck - ‘unseliger Ratgeber auf politischem Gebiet in Belgien’
- nog niet de laan had uitgestuurd. Een ander verwijt was het feit dat hij, bij het
vernemen van het overlijden van Staf De Clercq, niet onmiddellijk vanuit Keulen waar hij zich met verlof bevond - naar Brussel was teruggekeerd om zijn invloed te
laten gelden bij de keuze van een opvolger: ‘in einer solcher Spannungszeit (hat) der
verantwortliche Deutsche Mann nicht in Urlaub zu sein’.
Reeder had voor een politiek die hij gematigd wenste, weinig maneuvreer-ruimte.
Van twee kanten stond hij onder een steeds toenemende druk. Enerzijds vonden
Himmler en Heydrich zijn optreden onvoldoende radicaal en stuurden aan op een
strakker beleid. Anderzijds was er een steeds groeiend verzet vanwege de bevolking,
gaande van verholen plagerijen tot georganiseerde terreurdaden. De kerk, die in
België zeer invloedrijk was, nam in het verzet een eigen plaats in. Na gedurende
meer dan twee jaar vrij gematigd te zijn opgetreden en - vooral dank zij Van der Elst
en Thedieck - tot een modus vivendi te zijn gekomen, waarin de Belgische kerk
uiteindelijk toch over een grotere bewegingsvrijheid beschikte dan de kerk in
Duitsland zelf, vond kardinaal Van Roey dat de maatregelen die door de bezetter
getroffen werden niet meer door de beugel konden. In zijn pastorale brieven klaagt
hij ze aan, tot groeiend ongenoegen van Reeder die maar al te goed besefte dat ze in
de kaart van de partijbonzen speelden.
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Het was dan ook met de bedoeling Reeders positie te verstevigen dat de kardinaal die principieel elk contact met oorlogsburgemeesters weigerde - er op aanraden van
Van der Elst toch toe besloot een brief te schrijven aan de burgemeester van
Antwerpen om hem zijn deelneming te betuigen in de rouw die de stad op 5 april
had getroffen door de geallieerde luchtaanval die in Mortsel meer dan 800 doden en
bij de 700 gekwetsten had gemaakt. Reeder wist het gebaar te appreciëren, maar hij
kon niet nalaten te herhalen dat Van Roey met zijn brief van 15 maart een politieke
daad had gesteld die uiterst ongelegen kwam, gezien zijn gespannen verhouding met
de partijleiding. Hij nam het niet dat in de brief - ‘eine politische Kundgebung ersten
Ranges’ - gesproken werd over ‘barbaren’ en over de ‘Franse Revolutie’, noch dat
de kardinaal ongenuanceerd iedere vorm van collaboratie had veroordeeld. Hij vroeg
zich met bitterheid af of dit de beloning was voor zijn welwillende houding tegenover
de katholieke jeugdorganisaties die hij had laten voortbestaan.
Reeders ontgoocheling is te begrijpen. Dat hij een gematigd beleid wenste te voeren
is onbetwistbaar, maar hij simplificeerde de zaken toch wel enigszins als hij zich als
verdediger van de kerk ging aanstellen. De activiteiten van KAJ en KSA waren door
verordeningen van de bezettende macht beperkt. Andere beperkingen betroffen het
oprichten van nieuwe scholen of klassen in het vrij onderwijs.
Hoe dan ook, de reactie van de gegriefde Militärverwaltungschef was heftig. Om
de kerk elke propagandamogelijkheid te ontnemen werd besloten haar geen papier
meer te leveren en de toelating tot drukken te weigeren. Verder werden de geestelijken
die in een Belgische gevangenis een straf uitzaten, naar Duitse gevangenissen
overgebracht. Men verkoos deze maatregel boven een rechtstreeks ter verantwoording
roepen van de kardinaal: men moest van hem vooral geen martelaar maken. Andere
maatregelen werden in petto gehouden: een lijst van als Duitsvijandig bekend staande
geestelijken werd opgesteld. Men zou ze, bij het minste incident, ook als er geen
bewijs van schuld voorhanden was, naar een concentratiekamp sturen; verder zou
stelselmatig de activiteit van de katholieke organisaties ingeperkt worden om ze
uiteindelijk op te heffen.
Dat Thedieck in april 1943 door Reeder aan de dijk gezet werd, heeft ongetwijfeld
ook met de brief van 15 maart te maken. Voor zijn aan de kerk bewezen diensten
liet van Roey hem door Van der Elst een gouden kruis als aandenken overhandigen.
De standpunten verstrakten. De kardinaal was in ieder geval reeds begin mei van
oordeel dat ook de secretarissen-generaal zich aan een niet te dulden collaboratie
schuldig maakten. Misschien was dit mede een gevolg van de blijkbaar pro-Duitse
houding
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van de heren De Winter en Schuind, maar de kardinaal scheen niet te beseffen dat
een eventueel boycotten van de secretarissen-generaal onvermijdelijk zou leiden tot
een vervangen door Duitse functionarissen, wat de bevolking niet ten goede zou
komen. Toen Van der Elst hem daar attent op maakte, kreeg hij een zeer koel
antwoord.

Leuvense universiteit
In diezelfde maand april werden de studenten van het eerste jaar wijsbegeerte tot
verplichte arbeidsdienst opgeroepen. Van Roey moest het bericht via de pers
vernemen. Onderhandelingen leidden tot niets. Het werd een krachtmeting tussen
een woedende Reeder die de macht aan zijn kant had en een koppig-vasthoudende
Van Roey die het recht voor zich opeiste. Een maand vroeger waren de
eerstejaarsstudenten van de universiteiten, in het kader van de algemene mobilisatie
van de arbeidskrachten, opgeroepen om zich vóór 20 maart vrijwillig aan te bieden.
In Leuven weigerde de rector, Mgr. Van Waeyenbergh, de lijst van de eerstejaars te
geven. Om niemand te compromitteren, verklaarde hij dat de lijst in veiligheid was
gebracht en hij alleen wist maar men ze kon vinden. Reeders reactie was heftig. Hij
liet de kardinaal weten dat als de lijst hem niet onmiddellijk overhandigd werd, de
hele universiteit gesloten zou worden; de studenten zouden in geen andere
universiteiten toegelaten worden; allen zouden naar Duitsland overgebracht worden;
als ze ergens ondergedoken waren en onvindbaar bleken, zouden represailles genomen
worden tegen hun families. Van Roey nam dan zelf zijn verantwoordelijkheid op.
Hij liet Reeder weten dat hij, samen met het hele episcopaat, achter de houding van
de rector stond. Op 5 juni werd deze laatste aangehouden. De universiteit zelf werd
evenwel niet gesloten en de rector zou, na drieëneenhalve maand gevangenschap,
vrijgelaten worden. Wel werd hem een verplichte residentie in het Brusselse opgelegd.

Gekeerde oorlogskansen
Er volgde een periode van relatieve kalmte. De oorlogskansen waren nu definitief
gekeerd. De Duitse luchtmacht was niet langer opgewassen tegen de geallieerde.
Belgische steden werden gebombardeerd. Op 15 mei 1944 publiceerde kardinaal
Van Roey een herderlijke brief over deze bombardementen die vaak lukraak werden
uitgevoerd. Reeder beklaagde zich erover dat het protest zo laat kwam: de Franse
bisschoppen hadden reeds op 17 februari een dergelijk schrijven aan de bevolking
gericht. Hij stipte ook
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aan dat Van Roey rechtstreeks een beroep deed op de regeringen van Engeland en
van de Verenigde Staten, terwijl het Franse episcopaat zich tot de Engelse en
Amerikaanse bisschoppen had gewend. Reeder signaleerde voorts dat de kardinaal
nog daags vóór de publikatie van zijn brief een audiëntie bij de koning had gehad,
zodat het duidelijk was dat hier - zoals bij vroegere brieven - politiek overleg had
plaatsgevonden. Of dit inderdaad het geval was, kan niet met zekerheid gezegd
worden; wel staat vast dat kardinaal en vorst elkaar regelmatig ontmoetten, in een
bepaalde periode bijna wekelijks, en over de evolutie van de toestand van gedachten
wisselden.
Op 7 juni, daags voor de landing in Normandië, werd de koning met zijn naaste
familieleden naar Duitsland overgebracht. Officieel luidde het dat men hem voor
zijn eigen veiligheid uit Laken weggehaald had. In feite was het omdat men van
Duitse zijde voor een volksopstand beducht was en omdat men vreesde dat de koning
gevraagd zou worden er de leiding van te nemen. Men had Van Roey van de
wegvoering van de vorst niet op voorhand op de hoogte gebracht. Het kwam voor
hem als een volkomen verrassing en hij heeft het de Duitsers zeer kwalijk genomen.
Reeder meldde aan Berlijn dat de kardinaal, die zich steeds als een bemiddelaar
tussen de koning en het volk had gevoeld en gedragen, dit ‘als een persoonlijk affront’
had aangevoeld. Een herderlijke brief, gedateerd 11 juni, zou op zondag 18 juni van
op de kansel voorgelezen worden. Daarin werd gevraagd speciaal te bidden voor alle
krijgsgevangenen en in het bijzonder voor de koning. Op een vrij triomfalistische
toon werd ook gesproken over de nakende bevrijding4. In een rapport aan Berlijn
zocht Reeder de misnoegdheid van de kardinaal uit te leggen door erop te wijzen dat
de aartsbisschop in 1940 de capitulatie had gedekt en daarmee de verantwoordelijkheid
op zich genomen dat de vorst in krijgsgevangenschap ging en zo naar Duitsland kon
worden overgebracht.
In juli 1944 besliste Hitler dat de Militärverwaltung de plaats moest ruimen voor
een Zivilverwaltung, wat de oprichting van een Gau Flandern en een Gau Wallonien
zou vergemakkelijken en aldus de Duitse greep op het land verstevigen. Enkele
maanden later evenwel voltrok zich de bevrijding van het Belgisch grondgebied.
Kardinaal Van Roey zou nu geconfronteerd worden met twee andere netelige
problemen: de koningskwestie en de repressie.

4

‘La lumière déjà collore l'horizon; confiance fondée sur l'évolution de la guerre...’, enz. Een
zin die hij oorspronkelijk neerschreef doch nadien wegliet, was nog triomfalistischer: ‘Les
graves événements évoqués dans cette lettre, au lendemain du débarquement des forces
alliées en Normandie, soulignent nettement le fait que la Belgique est à présent directement
exposée et que la libération est en marche’.
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De joden in Antwerpen
Ludo Abicht
Voor de joodse gemeenschap van Zuid- en Oost-Europa is Antwerpen altijd een
haven geweest in alle betekenissen van het woord: een veilige haven waar men kon
gaan schuilen voor de opeenvolgende stormen van vervolging en waaruit je
makkelijker weg kunt vluchten dan over land, een handelshaven voor het verschepen
van ruwe en afgewerkte diamant, een transithaven van Centraal-Europa naar
Noord-Amerika, een thuishaven ook waar de rollen van de Torah, de Wet, in een
tempel bewaard konden blijven als symbool van een permanente vestiging binnen
een overwegend christelijke Nederlandse gemeenschap. En toch blijft het door de
ervaring aangebrachte en overgeleverde gevoel bestaan dat die veilige ‘thuis’ soms
weer onverwacht snel kan verdwijnen, zodat er niets overblijft dan de onzekerheid
van de ballingschap of een gelaten onderwerping aan het lot. Wanneer we het over
de joodse gemeenschap in Antwerpen hebben, dringen zich daarom een drietal vragen
op:
1. De joodse bevolkingsgroep in Antwerpen is misschien wel Antwerpser dan de
meeste Antwerpenaren. Al sinds de 13e eeuw zijn joodse families in de stad gevestigd
en de bijdragen aan het economische, culturele en - later - politieke leven kunnen
nooit meer uit de geschiedenis van de stad weggeschreven worden. Toch wordt er
door de katholieke meerderheid over de joden nog vaak als de ‘anderen’ gesproken,
en in tegenstelling tot b.v. de protestantse Antwerpenaren heeft dit ‘ander’ de bijklank
van ‘buitenlander’. Waarop berust deze indruk? Is er bij de vlotte, tolerante niet-joodse
Antwerpenaren dan toch van een latent anti-semitisme sprake?
2. Antwerpen wil een wereldstad zijn, zoals het een wereldhaven is. Nochtans valt
hier minder internationaal cultureel leven te bespeuren dan in die andere, nogal
kunstmatige zeehaven, Brussel. Toch heeft er via de joodse deelgroep al meer dan
zeven eeuwen lang een intens internationaal contact plaatsgevonden. Hoe komt het
dat deze contacten vooral tot de joodse gemeenschap zelf beperkt gebleven zijn, iets
wat in relatief geïsoleerde Amerikaanse steden niet het geval is, waar de joden juist
de brug tussen de buitenwereld en de rest van de bevolking vormen? Of zoals in
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het Duitsland van de Weimarperiode, dat zonder de joodse inbreng grotendeels een
provinciale maatschappij zou zijn gebleven?
3. Terwijl de Antwerpse kinderen terecht geïnformeerd worden over de hoogten
en laagtepunten van onze geschiedenis, is het merkwaardig dat het feit dat nog onlangs
meer dan de helft van de Antwerpse joodse bevolking uitgeroeid werd, weinig
aandacht in het onderwijs schijnt te krijgen. Een grondig besef van die realiteit zou
wellicht het spontane gebruik van discriminerende uitdrukkingen (‘jodenstreken’ en
dergelijke) een ander perspectief geven. Is deze verwaarlozing louter toeval?
Het antwoord op deze en daarmee verwante vragen kan volgens mij niet gevonden
worden zonder 1) een overzicht van de geschiedenis van de Antwerpse joden en 2)
een korte analyse van enkele belangrijke kenmerken van de joodse gemeenschap
vandaag.

Een andere kijk op de vaderlandse geschiedenis
Het is geen toeval dat het eerste document over de joden in Antwerpen tijdens de
middeleeuwen, het testament van Hertog Hendrik III van Brabant (1261), het over
de uitdrijving van de joden heeft. De joden, die niet tot andere ambachten werden
toegelaten, werden wel als geldschieters geduld, maar dit dubieuze privilege kon elk
moment met theologische en andere argumenten tegen bijvoorbeeld ‘woeker’ worden
ingetrokken. In een antwoord op een vraag van Hendriks weduwe, Hertogin Adelheid,
schreef Thomas van Aquino (‘De regimine judaeorum’) o.m. dat de joden, zoals alle
ongelovigen, de slaven van hertogen en prinsen zijn; aangezien hun winsten
noodzakelijk een gevolg van woeker zijn, kunnen die ook altijd als boete door de
vorst opgeëist worden; wel moest hun het nodige gelaten worden om te overleven
en onder geen beding mocht hun het katholieke geloof of de doop worden
opgedrongen, dat was strijdig met de door de natuurwet vastgelegde ouderlijke wil.
Het bleef echter niet bij financiële verdrukking. In de jaren na de Zwarte Pest van
1348 werden de joden ervan beschuldigd, de bronnen te hebben vergiftigd (een
beschuldiging die nog door Dr. Goebbels herhaald zal worden) en werden er onder
Hertog Jan III vele joden ‘gehangen, verbrand, doodgeslagen of verdronken’. Deze
joden, die hier vanaf de 13e eeuw woonden, waren Ashkenazi,
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afkomstig uit Centraal-Europa.
Na de vervolgingen van 1350 en 1370, waarbij vooral in Leuven en Brussel de
eveneens klassieke beschuldiging van hostiediefstal en heiligschennis vele joden het
leven kostte, duurde het bijna 150 jaar, voor er opnieuw joodse immigranten naar
Antwerpen kwamen. De oorsprong van deze tweede immigratiegolf lag in Spanje
en Portugal. In 1391 vonden de grote moordpartijen op Spaanse joden plaats, en in
1492 werden alle joden er tot uitwijking of bekering gedwongen. De uitwijzing uit
Portugal volgde in 1497. Uit de geschiedenis van de joodse filosofie en mystiek
(Maimonides, Abulafia, de Zohar) weten we welk rijk cultuurleven door deze
maatregelen werd stukgeslagen. De Spaanse bloeiperiode was een historisch uniek
voorbeeld geweest van een geslaagde symbiose tussen jodendom en islam, iets wat
in het licht van de huidige situatie een bijzonder pijnlijke herinnering is.
De eerste Spaanse en Portugese inwijkelingen waren Marranos, joden die zich
onder dwang uiterlijk bekeerd hadden en zich in de Antwerpse Portugese kolonie
vestigden. Naarbuiten waren ze christenen, maar thuis vierden ze in het geheim de
joodse liturgie. Ze waren erg belangrijk voor de opbouw van Antwerpen als
internationaal handelscentrum. In verschillende edicten dwong Karel V, die in de
geschiedenis van de joden in de Nederlanden helemaal niet de populaire en
legendarische Keizer Karel is, de Antwerpse magistraten ertoe, die ‘valse christenen’
te vervolgen en te verbannen, wat in de eerste helft van de 16e eeuw dan ook
regelmatig gebeurde. Vooral wegens het economische belang van de Portugese
aanwezigheid ontstond er een langdurig conflict tussen de Antwerpse burgervaders
en de ambtenaren van de Inquisitie, zoals b.v. E.H. Vuystink, die het doen en laten
van alle Marranos liet controleren: vierden ze in het geheim het joodse Paasfeest,
kochten ze rond die periode nieuw eetgerei? Ondanks de voortdurende bedreigingen,
verbanningen en doodstraffen slaagde een aantal Antwerpse joden erin, belangrijke
posities te veroveren: er waren dokters, wetenschappers..., al was er nergens sprake
van bijdragen aan de joodse theologie en de bijbelstudie. Een speciale Antwerpse
Index, strenger dan die van het Concilie van Trente (1562), verbood in 1571 het
drukken van boeken in het Hebreeuws of teksten die over het joodse leven en de
joodse godsdienst handelden. Dit verbod gold zelfs voor de tweede druk van de
Antwerpse Bijbel (Polyglot) van Plantin. Het werd dan ook bijna normaal dat vele
Marranen zich tot het anti-katholieke calvinisme aangetrokken voelden. Zoals ook
onder niet-joden het geval was, vond men joodse aanhangers van het religieus en
sociaal radicale
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anabaptisme slechts in de lagere klassen. Schmidt1 vermeldt de naam van Pieter de
Soussa, die jammer genoeg in L.P. Boons Geuzenboek ontbreekt. Hij werd in 1566
als ketter in de Schelde verdronken.
Na de afscheuring van de Verenigde Provinciën vertrokken vele Marranos naar
het Noorden, zodat men de oorsprong van de belangrijke Joods-Portugese kolonie
van Amsterdam in Antwerpen moet zoeken. Toch bleef nog een kleine groep in
Antwerpen wonen. Ze waren verbonden met de diamantindustrie en bleven in contact
met hun geloofsgenoten in Holland. Interessant is de poging van Aartshertog Leopold
Willem in de 17e eeuw om van de koning van Spanje de voorwaarden te vernemen
waaronder gelovige joden zich in Antwerpen konden vestigen en er zelfs een synagoge
konden bouwen. De aartshertog wees op de financiële voordelen voor de schatkist,
maar de koning wilde van geen toegevingen weten. Ook een poging om in Borgerhout,
dus extra muros, een synagoge te mogen bouwen mislukte. Toch vinden we een
bericht over de ontdekking van een geheime synagoge in Antwerpen in 1682, een
bewijs dat er wel van een ondergronds joods religieus leven gesproken kan worden.
Tijdens de Oostenrijkse periode werd die ambiguïteit verdergezet: in de 18e eeuw
wordt een Toleranzgeld ingevoerd dat de joden moesten betalen om in de steden van
het Rijk te mogen wonen, en dat ook diende als controlemiddel om de joodse
aanwezigheid beperkt te houden. Wanneer de Antwerpse magistraten een paar joden
in het Poortersboek inschrijven, verdedigen ze deze ongewone tolerantie in een brief
aan de Oostenrijkse gouverneur door te wijzen op het belang van de kleine joodse
gemeenschap voor de handel in diamant, kant en tabak. De joden konden zich dus
dank zij hun economische positie als burgers handhaven. De hervormer Jozef II
hoopte door tolerantie alle joden tot volledige assimilatie te bewegen. Ook tijdens
de Franse periode bleef de situatie voor de ongeveer 800 joden in België dubbelzinnig,
o.m. door een decreet van Napoleon, waarbij alle leningen van joden aan
‘minderjarigen, vrouwen of militairen’ onwettig verklaard werden. Deze
merkwaardige maatregel werd niet verder toegelicht, maar toont nog eens aan, hoe
fragiel de situatie van de joden bleef, ondanks de wettelijke emancipatie.

1

Voor het historisch overzicht heb ik me, naast algemene werken over de geschiedenis van
het jodendom, hoofdzakelijk laten leiden door Ephraïm Schmidt, L'Histoire des Juifs à
Anvers, Antwerpen, 1969 (Nederlandse uitgave: 1962), en Serge Klarsfeld, Maxime Steinberg
(uitg.), Die Endlösung der Judenfrage in Belgien, Beate Klarsfeld Foundation, New York,
z.d. (1981).
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Demografische doorbraak
De joodse gemeenschap in Antwerpen, die een grote rol gespeeld had in de 16e eeuw,
was in 1729 teruggevallen op 6 tot 8 families, en nog in 1817 waren er niet meer dan
38 gezinnen. Toch wordt in 1832, onder het nieuwe Belgische regime, de eerste
synagoge op de Paardenmarkt geopend, die later verhuisde naar de Grote Pieter
Potstraat. Vanaf 1880 begon de derde immigratiegolf, vooral Oosteuropese joden
die de pogroms ontvluchtten en werk vonden in de diamantsector. Zodat er in 1901
al 8.000 joden in Antwerpen woonden. De vroegere Marranos en Portugezen waren
een kleine minderheid geworden. Deze immigratie steeg van 15.000 (1913) tot 35.500
(1927) en tenslotte tot 55.000 in 1933. Veruit de meesten (80 tot 85%) werkten in
en rond de diamantsector, terwijl anderen actief waren in de dienstensector, de banken
en de eigen religieuze en sociale instellingen. Deze bevolkingsaangroei bracht een
uitgebreid netwerk van scholen en culturele en politieke verenigingen met zich mee.
Naast de gewone indeling van links tot rechts was het politieke spectrum vooral
gekenmerkt door de houding tegenover het zionisme. Net als in de Weimarrepubliek2
waren de joden in het vooroorlogse Antwerpen evenmin uiterst conservatieve ‘joodse
plutocraten’ als extreem linkse ‘judeobolsjevisten’, al blijven dergelijke verkeerde
en tegenstrijdige voorstellingen nog steeds het beeld van de joden in de publieke
opinie vertroebelen. Ondanks het feit dat de meerderheid van de immigranten naast
Yiddisch en Hebreeuws vooral Frans sprak, waren er ook bekende joodse flaminganten
(onder meer Marten Rudelsheim, Nico Gunzburg, Jozef en Moses Friedman, Maurits
Polak, Louis Franck). Samenvattend kan men zeggen dat, vóór 1940, de joden in
Antwerpen een actieve subgroep vormden, waarvan het meer vrijzinnige of gematigd
religieuze deel volledig in het Antwerpse leven geïntegreerd was. Het georganiseerde
anti-semitisme begon in Vlaanderen pas met de opkomst van rechtsradicale en
fascistische partijen en verenigingen zoals het Nationaal Legioen, Volksverwering,
Verdinaso, VNV enzovoort. Zij herhaalden vanaf het midden van de jaren dertig de
slogans van de Duitse fascisten. Daartegen werd een aantal joodse en christelijke
verdedigingscomités opgericht, onder meer het Katholiek Bureau voor Israël, het
VEVA (Verbond voor Economisch Verweer Antwerpen), die tot een boycot van
Duitse produkten opriepen. Het anti-semi-

2

Bernt Engelmann, Deutschland ohne Juden. Eine Bilanz, Goldmann, München, 1979.
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tisme van die rechtse en nationalistische groepen was virulent, maar men kan
onmogelijk beweren dat de meerderheid van de Antwerpse bevolking vóór 1940
uitgesproken anti-semitisch was.

De Holocaust
Met de Duitse invasie in mei 1940 zou de Holocaust ook in België en Antwerpen
toeslaan. Het is onmogelijk, de tragedie van de jodenvervolging in ons land kort
samen te vatten. Op basis van het werk van E. Schmidt en de documentenverzameling
van Klarsfeld en Steinberg noem ik enkele hoofdelementen van het drama:
1. De Duitse bezetter maakte handig gebruik van de verschillen binnen de joodse
gemeenschap: tussen gedoopte en niet-gedoopte joden, joden die al dan niet
met een niet-joodse partner gehuwd waren, joden van Belgische nationaliteit
en ‘vreemde’ joden (vluchtelingen, recente immigranten). Elk van deze
categorieën werd anders behandeld, tenminste in het begin, zodat de indruk
ontstond van een selectieve vervolging en de minder vervolgde groepen de hoop
bleven koesteren, misschien toch nog gespaard te zullen worden. Nu weten we
dat het de eigenlijke bedoeling was, alle joden uit België te deporteren en uit te
roeien, maar tussen december 1941 en juli 1944 was dat helemaal niet zo
duidelijk.
2. De Duitse propaganda maakte een merkwaardig (en macaber) onderscheid
tussen de deportatie naar een ‘concentratiekamp’, dat als een verzamelplaats en
werkkamp werd voorgesteld, en ‘serieuze strafmaatregelen’, zodat men de
indruk had dat het beter was zich toch maar voor dat werkkamp aan te melden,
om erger te voorkomen.
3. Uit de documenten blijkt dat de bezetter zich ergerde over de slappe houding
van de niet-joodse bevolking die de joden probeerde te beschermen, en inderdaad
duizenden joden in privé-huizen, kloosters, scholen en weeshuizen verborgen
hield.
4. Minstens vanaf december 1942 gaven illegale publikaties van o.m. het
Onafhankelijkheidsfront gedetailleerde beschrijvingen van de werkelijke toestand
in deze zogenaamde arbeidskampen. Als gevolg daarvan wordt het moeilijker,
de joden vrijwillig naar de Dossin-kazerne in Mechelen te lokken, en moeten
er razzia's en huiszoekingen georganiseerd worden. Gewoonlijk met de actieve
medewerking van Vlaamse collaborateurs (Vlaamse SS, Vlaamse Wacht).
5. De bezetter wachtte tot 15 maart 1942 met het verplicht maken van de jodenster,
omdat ze, naar eigen zeggen, bang waren voor een ‘beweging
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van medelijden’ in de bevolking. Van die datum af drong Berlijn op een
bespoediging van de Endlösung aan.
6. De Duitsers gebruikten de door hen opgerichte Joodse Raad (Judenrat), die als
taken toegewezen kreeg: joodse emigratie, het onderwijs (joodse kinderen
werden uit de officiële scholen gegooid), sociale diensten en het organiseren
van de deportaties. Als voorbeeld volgt hier een uittreksel uit zo'n
oproepingsbevel, afgeleverd door de Joodse Raad:
Brussel, 8 augustus 1942
Oproepingsbevel tot arbeid Nr. 5687
Mej. Lea Warth, geb. 17/2/26
Antwerpen, Wolfstr. 32
Moet zich op woensdag, 12 augustus vóór 12 uur aanmelden in het
verzamelingskamp Mechelen, Dossin-Kazerne, Lierschesteenweg.
Meebrengen:
1) eten voor 14 dagen (alleen eten dat niet kan bederven zoals b.v.
peulvruchten, meel enz.)
2) 1 paar stevige werkschoenen, 2 paar sokken, 2 hemden, 2 onderbroeken,
1 werkpak of werkjurk, 2 wollen dekens, 2 bedovertrekken, eetschaaltje,
drinkbeker, 1 lepel, 1 pullover
3) levensmiddelen- en kleerkaarten, identiteitskaart en andere papieren.
(...)
Eventuele bezwaren tegen dit bevel kunnen in het verzamelkamp zelf
uitgesproken worden. Als U zich niet tijdig in het kamp meldt, wordt U
gearresteerd en naar een concentratiekamp in Duitsland gevoerd en worden
al uw bezittingen aangeslagen.
get. Ehlers
De toen 16-jarige Lea is nooit uit Auschwitz teruggekeerd.
7. Tussen 4 augustus 1942 en 31 juli 1944, dus vlak voor de bevrijding, zijn vanuit
de Dossin-kazerne in Mechelen 26 konvooien vertrokken. Bestemming: Vittel,
Buchenwald, Ravensbrück en 18 ervan direct naar Auschwitz. Het waren 10.591
mannen, 10.282 vrouwen, 4.758 kinderen; 25.631 van de 42.000 ingeschreven
joden. Teruggekeerd: 1.244. Wanneer we nu van joodse vrienden horen dat zij
de integratie/assimilatie wel geprobeerd hebben, maar dat de uitroeiing van
twee derden van de joden in Europa en meer dan 50% van de Belgische joden
daardoor niet werd tegengehouden, is het goed deze cijfers in gedachten te
houden.
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De Antwerpse joden vandaag
Over de Ashkenazi uit de Brabantse middeleeuwen weten we vooral dat ze na 1370
ten gevolge van verbanningen en terechtstellingen uit het stadsleven verdwenen zijn.
De Marranen van de 16e eeuw waren een belangrijke minderheid geworden binnen
de Antwerpse bevolking, maar ook zij werden door hun omgeving uitgestoten en tot
een bijna onzichtbaar geworden restgroep gereduceerd, ondanks de pogingen van
een paar verlichte en economisch sensitieve lokale magistraten. Wanneer we het
hebben over ‘de Antwerpse joden vandaag’3, moeten we er ons van bewust zijn dat
deze vierde ‘vestiging’ niet besproken kan worden zonder de herinnering aan de
voorafgaande periode van ongekende bloei en historisch ongeëvenaarde vervolging.
Alleen al een blik op het stadsplan van Antwerpen toont aan dat het joodse
woongebied, dat zich vóór 1939 ten oosten en ten westen van de spoorlijn uitstrekte,
nu gereduceerd is tot een aantal straten rond de Diamantwijk, het stadspark en de
Belgiëlei, met een kleine orthodoxe kolonie in Wilrijk. Terwijl men vóór 1940
ongeveer 45.000 in Antwerpen wonende joden telde, de duizenden vluchtelingen op
doorreis niet meegerekend, woonden er in 1966 nog 10.500, in 1969 12.000 en
vandaag tussen de 13 en 15.000. Dit is minder dan 1/3 van de vooroorlogse bevolking.
Ongeveer 60% van de huidige inwoners zijn families die vroeger in Antwerpen
woonden of hun afstammelingen, terwijl men schat dat bijna 40% bestaat uit
immigranten uit Oost-Europa, vooral Polen. Daarnaast wonen er ook joden uit
Nederland, een aantal Sefardim uit Zuid-Europa en een groep Israëli's.
Door deze vermindering van het aantal inwoners is de relatief grote minderheid
van de Hassidim (ongeveer 10 tot 12%, dus hoogstens 2.000 mensen) met hun
opvallende kledij het imago van de nieuwe Antwerpse joden gaan bepalen. Deze
Hassidim (‘vromen’) zijn volgelingen van de religieuze hernieuwingsbeweging, die
in 1736 in Polen begon met het optreden van Rabbi Israel Baal-Shem-Tov en zich
nog geen 15 jaar later, bij de dood van de stichter in 1760, over heel de joodse
gemeenschap in Oost-Europa had uitgebreid. Kort samengevat heeft het Hassidisme
de volgende kenmerken:

3

De analyse van de hedendaagse joodse gemeenschap in Antwerpen steunt op de volgende
bronnen: Sylvain Salomon Brachfeld, Uw Joodse buurman, Standaard,
Antwerpen/Amsterdam, 1975; Sylvain Salomon Brachfeld, Het joods onderwijs in België,
B'nai B'rith, Antwerpen, z.d. (1966); Jacques Gutwirth, Het Antwerpse judaïsme vandaag,
in Vlaams Marxistisch Tijdschrift, juni 1968, pp. 85-106, en gesprekken met joodse vrienden,
waarbij ik vooral Ephraïm Schmidt en Eva Freund voor hun medewerking danken wil.
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- er bestaat een directe weg naar God (‘cognitio Dei experimentalis’) buiten de
geleerdheid van de rabbijnse bijbelstudenten om;
- de ervaring is weerspiegeld in de belevenissen van de grote kabbalisten: ‘door
gebed en gebod, voorbereid en met enthousiasme uitgevoerd, worden we met
de hogere wereld (van de mystiek) verbonden’;
- deze religieuze vreugde moet letterlijk begrepen worden (gebedsbeweging
tegenover gebedshouding);
- de leer beklemtoont de persoonlijke ethische wetten eerder dan de grote theorieën
en wordt daardoor toegankelijk voor gewone mensen;
- de leer wordt verdiept door het contact met de meesters (Zaddiks), de erfgenamen
van verschillende hassidische dynastieën. In Antwerpen leven er bijvoorbeeld
zes hassidische groepen, waarvan er één de leiding volgt van de in Antwerpen
wonende Rabbi Isaak Gewirtsmann.
De Hassidim leggen zich toe op de beoefening van alle wetten en voorschriften,
waarbij ze in geval van twijfel altijd voor de strengste interpretatie van de wet zullen
opteren. Dit verklaart b.v. de opvallende kleding en haardracht, die slechts uiterlijke
tekens zijn van het belang van de regels die voor de overtuigde Hassidim uitdrukking
zijn van de mystieke verbondenheid van de vromen met God. Door het beleven van
de wet heiligt een Hassid niet alleen zijn eigen leven, maar verkort hij ook de
ballingschap van zijn volk en werkt hij mee aan het herstel van de schepping.
Ondanks het feit dat het hier om een numerieke minderheid gaat, is het toch
opvallend hoe streng religieus de hele na-oorlogse joodse gemeenschap is in
vergelijking met de periode vóór de oorlog of met de joodse bevolkingsgroepen in
andere Europese en Amerikaanse grootsteden, en zelfs in Israël. Zo waren er in 1939
1.484 kinderen op joodse scholen, en vandaag meer dan 2.200, hoewel de totale
bevolking niet meer dan 1/3 van die in 1939 bedraagt. Vandaag gaan meer dan 85%
van de joodse kinderen naar eigen joodse scholen, waardoor het mogelijke informele
contact met de niet-joden drastisch vermindert en men inderdaad van een grotere
afzondering van de Antwerpse joden tegenover vroeger kan spreken. Uit gesprekken
met orthodoxe en niet-religieuze Antwerpse joden werd het duidelijk dat dit vooral
wordt toegeschreven aan de dominantie van de streng-religieuze sector in de joodse
gemeenschap, aan een blijvend diasporagevoel dat sinds het ontstaan van de staat
Israël versterkt is, en aan een grote gevoeligheid tegenover alle echte of vermeende
uitingen van anti-semitisme. Jacques Gutwihrt beschouwt Antwerpen daarom als
een uitzonderingsgeval, omdat de afzondering hier, in tegenstelling tot de algemene
historische trend, eerder groter geworden is na 1945.
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Wat het culturele en linguïstische profiel betreft, is er naast het gebruik van Hebreeuws
als hoofdzakelijk liturgische taal een sterke terugkeer van het Yiddisch, niet alleen
als taal van de Talmoed-commentaren maar ook als gewone omgangstaal binnen de
orthodoxe en de Hassidische subgroepen. Ook in de diamantwereld neemt het
Yiddisch als handelstaal een centrale plaats in. Daarnaast blijft het Frans de
overwegende derde taal van de Antwerpse joden, al wordt er in de joodse verenigingen
en publikaties een steeds grotere nadruk gelegd op de kennis en het gebruik van het
Nederlands in de nieuwe socio-politieke realiteit van een gefederaliseerd België en
een economisch doorwegend Vlaanderen4. Deze vernederlandsing is mede een gevolg
van de algemene vernederlandsing van het openbare leven en het onderwijs sinds
het einde van de oorlog.
Ondanks de demografische verschuivingen tussen 1939 en vandaag zijn opnieuw
80% van de Antwerpse joden rechtstreeks of onrechtstreeks met de diamantnijverheid
en de diamanthandel verbonden, terwijl de overige 20% verdeeld is over de
service-sector, de vrije beroepen en de religieuze ambten. Zowel de Diamantbeurs
(voor geslepen diamant en export) als de Diamantkring (voor ruwe diamant en import)
zijn belangrijke centra van het sociale en zelfs juridische leven van de gemeenschap.
Naast de officiële of externe jurisdictie, waaraan alle burgers onderworpen zijn,
bestaat er een actieve interne jurisdictie, waaraan de leden van de gemeenschap zich
vrijwillig onderwerpen, en waar meestal verzoenende procedures worden afgewikkeld.
Deze interne rechtspraak, voorgezeten door de rabbijn en de dayan (rechter) als
bijzitter, wordt geregeld volgens de bijbelse traditie, die tot vóór de emancipatie op
het einde van de 18e eeuw de enige richtlijn was voor het sociale gedrag binnen de
diaspora. Deze traditie heeft daarom zowel een ideologische functie voor het bewaren
van de eigen joodse identiteit als een praktische functie in het bijleggen van zuiver
economische en financiële geschillen binnen de joodse bevolkingsgroep.
Jacques Gutwirth analyseert het leven van de joden in Antwerpen als een
merkwaardige synthese van de socio-politieke structuren van de Oost-europese getto's
(shtetl) van vóór de tweede wereldoorlog, die gekenmerkt waren door het
ambachtswezen en de traditionele handel, met de traditie van het moderne
handelskapitalisme, dat via de Marranen vanaf de 16e eeuw naar Antwerpen gekomen
is. De vertrouwensfactor, die in de wereld van de diamanthandel een essentiële rol
speelt, gaat wonderwel samen met

4

Ephraïm Schmidt, Het gebruik door Joden van de plaatselijke taal, in De Centrale, 7 februari
1979, pp. 11-12; id., Hebreeuwse woorden in de Nederlandse taal, in De Centrale, oktober
1982, pp. 5-6.
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de cohesie van een kleine en gesloten (soms afgesloten) gemeenschap, waardoor
deze gemeenschap op haar beurt bestendigd en versterkt wordt.

Assimilatie - Isolatie - Integratie?
Vrijwel alle geraadpleegde auteurs en gesprekspartners uit het Antwerpse jodendom
zijn het erover eens dat, om de verschillende aangehaalde redenen, de hedendaagse
gemeenschap veel meer van de omringende bevolking gedistantieerd is dan dat vóór
1945 het geval was. Wat de mogelijke evolutie van deze toestand aangaat, kon ik
drie sterk van elkaar verschillende grondhoudingen vaststellen:
1. Voor de meeste orthodoxe joden is een afzondering die berust op wederzijdse
erkenning van het anderszijn een aanvaardbaar perspectief voor de nabije toekomst.
Een te groot contact met de niet-joden zou, o.m. door gemengde huwelijken, tot een
opslorpen van de kleine joodse groep kunnen leiden, waardoor de eeuwenoude, onder
alle vervolgingen bewaarde identiteit verloren dreigt te gaan. De voorstanders van
deze welwillende afzondering gebruiken de recente geschiedenis van het Duitse
jodendom, het meest geassimileerde in de geschiedenis, als voorbeeld om aan te
tonen hoe zelfs een totale geloofsafval niemand van de ondergang gered heeft: zo
werd de bekeerde katholieke zuster Edith Stein toch als jodin in Auschwitz vergast.
2. Lijnrecht daartegenover staat de opvatting van een in Antwerpen uiterst kleine
minderheid, die vindt dat het eindelijk tijd wordt dat de joden zich assimileren. Deze
groep heeft de religieuze praktijken en de culturele tradities resoluut opgegeven en
wordt dan ook niet meer door de joodse meerderheid aanvaard. Maar ook in deze
groep is men er zich van bewust dat, zoals J.P. Sartre aantoonde, de ‘jood’ heel vaak
door de anti-semiet gemaakt wordt. Met andere woorden, waar zijzelf geen
onderscheid meer maken tussen joodse en niet-joodse Antwerpenaars, wordt dit
onderscheid meestal door de niet-joodse omgeving opgedrongen. Deze sociale isolatie
tussen de groep die ze zelf verlaten hebben en de nieuwe groep, die hen nooit volledig
als gelijke aanvaardde, maakt deze keuze weinig aantrekkelijk.
3. Een derde positie, tussen afzondering en assimilatie, is de integratie van de
joodse gemeenschap in een pluralistische maatschappij. Gutwirth argumenteert deze
positie met de vaststelling dat door de evolutie van de omringende maatschappij ook
de technisch-economische omstandigheden
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binnen de joodse gemeenschap zullen (moeten) evolueren, waardoor de nu nog
leefbare isolatie onhoudbaar zal worden. Over de draagwijdte van deze integratie
zijn er bijna evenveel meningen als auteurs, onder meer wegens de houding tegenover
de staat Israël en de Israëlische politiek ten opzichte van de Palestijnen, die zowel
de conservatief-orthodoxe als de vrijzinnige joodse groepen emotioneel verdeelt5.
Maar emotionaliteit en individuele psychologie spelen evenzeer een rol in de
moeilijke want reële keuze tussen deze drie opties: er is sprake van vrees voor het
open of subtiel anti-semitisme, van een verlangen naar veiligheid en geborgenheid
binnen de grotere groep, van zelfhaat wegens ‘de te grote last die je als jood vanaf
de geboorte meegekregen hebt’, van sterke loyauteit tegenover de ouders en
grootouders, waarvan zovelen om hun jood-zijn afgemaakt zijn, van een defensieve
reflex die in een houding van schijnbare superioriteit omslaat, van de moeilijke
meerduidigheid van het begrip ‘uitverkoren volk’.
De vragen die aan het begin gesteld werden, kunnen daarom slechts gedeeltelijk
beantwoord worden, zolang we niet uit de onbevredigende vicieuze cirkel geraken
van vervolging en wantrouwen, dat dan weer tot nieuwe vormen van discriminatie
leidt, enzovoort. Het heeft geen zin, de ogen te sluiten voor deze dubbele realiteit en
de schuld voor het gebrek aan vruchtbare wisselwerking tussen maatschappij en
minderheidsgroep naar de ene of de andere zijde af te schuiven. En het helpt evenmin,
uit een verkeerd begrepen schuldgevoel om te slaan in een sentimenteel filo-semitisme,
dat dan weer alle mogelijkheden tot een kritische benadering uitsluit. Want ook dat
betekent, dat men de leden van de joodse minderheidsgroep als ‘de anderen’ blijft
beschouwen, die men zo de facto op afstand houdt. Het is veel nuttiger zich te
informeren en in te zien, hoezeer de joodse geschiedenis de verwarde ontwikkeling
van de algemene geschiedenis weerspiegelt, en hoezeer het probleem van de integratie
in feite het probleem is van een maatschappij die deze integratie ook reëel mogelijk
moet maken. Zo is b.v. de kennismaking met de joodse filosofie en mystiek, zoals
die vandaag in Antwerpen leeft, een bijzonder verrijkende ervaring, al was het maar
omdat ze een beter inzicht geeft in de onvermijdelijke beperktheid van de eigen
traditie. Een stelling die hoogstwaarschijnlijk ook op de joodse gemeenschap toegepast
kan worden. In een tijdperk van

5

De controverse in en rond het antiracistische Antwerpse maandblad In Naam van de Vrijheid
in 1982 is daarvan een sprekend voorbeeld, omdat juist op dit punt (Israël) de samenwerking
tussen joodse en niet-joodse antifascisten afgesprongen is.
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kritisch-culturele verarming en vervlakking kan geen enkele groep, meerderheid
noch minderheden, zich ongestraft in een sociaal en geestelijk getto blijven opsluiten.
Zouden we bijvoorbeeld niet armer zijn zonder het hassidische verhaal van de
jonge Yaakov-Yitzak, de latere Rabbi van Lublin, die als kind van school wegliep
om in het bos te gaan wandelen? Zijn vader vraagt hem: ‘Waarom loop je altijd naar
het bos?’ - ‘Ik zoek God’ - ‘Maar is God niet overal?’ - ‘Ja, pa’ - ‘En is Hij niet overal
dezelfde?’ - ‘Ja... maar ik, ik ben niet overal dezelfde’6.

6

Elie Wiesel, Contre la Mélancolie. Célébration Hassidique II, Le Sueil, Paris, 1981, p. 128.
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Vertaalde literatuur
Onderzoek van functie vervangt vraag naar essentie
Raymond van den Broeck
Toen Oscar Wilde het mondeling examen in de theologie aflegde in Oxford, waar
hij van 1874 tot 1879 als beursstudent aan Magdalen College verbleef, moest hij een
gedeelte uit de Griekse versie van het Nieuw Testament van het blad vertalen. De
keuze van de examinatoren was op een passage uit het Passieverhaal gevallen. Wilde
vertaalde heel nauwkeurig en schijnbaar zonder enige moeite. De examinatoren
waren spoedig tevreden en maakten hem duidelijk dat hij kon volstaan. Maar Wilde
deed alsof hij niets gemerkt had en ging door met vertalen. Toen de examinatoren,
na herhaalde pogingen, er eindelijk in slaagden hem te doen stoppen, zei Wilde: ‘Oh,
do let me go on. I want to see how it ends’.
Deze anekdote typeert de ongelooflijke bravoure waarmee Wilde in dergelijke
situaties kon uitpakken. Maar zij zegt ook iets, zij het dan onrechtstreeks, over het
vertalen. Vertaling is altijd als het meest probate middel beschouwd om na te gaan
of een student de vreemde tekst wel degelijk begrepen had. Was dat het geval, dan
moest dat uit een zo adequaat mogelijke versie in de moedertaal blijken. Wij moeten
ons over de verwachtingen van Wilde's examinatoren ten aanzien van diens Engelse
versie geen illusies maken; wat zij verlangden, was een pijnlijk nauwkeurige weergave
van de Griekse brontekst. De vertaling mocht over het juiste inzicht van de
examinandus in de structuur van de vreemde taal geen twijfel laten bestaan, en daarom
moest de moedertaal desnoods maar enigszins geweld worden aangedaan. Of Wilde
in dit soort tekstverwerking nu echt genoegen schepte, doet hier weinig terzake. Zijn
occasionele toehoorders namen er genoegen mee, en dat telde. Een heel andere vraag
is, of zijn vertaling een ‘normaal’ Engels publiek vertrouwd in de oren zou hebben
geklonken. Maar dat weten we niet.
Buiten dergelijke bijzondere vertaalsituaties maakt vertalen deel uit van een
communicatieproces, waarbij het er in normale omstandigheden op aan komt, dat
een boodschap door haar bestemmeling(en) efficiënt wordt ontvangen. Vertalen is
feitelijk een onderbroken communicatieproces, waarin de vertaler het oorspronkelijke
bericht als ontvanger decodeert en
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het, op zijn beurt als zender optredend, voor zijn nieuwe ontvangers in een code
omzet die zij verstaan. De intermediërende rol van de vertaler is eigenlijk
dubbelzinnig, of op zijn minst ambivalent. Daar hij geen eigen boodschap pretendeert
door te geven, lijkt hij aan het oorspronkelijke bericht zoals een kopiist aan zijn
model gebonden. Maar aangezien hij voor zijn omzetting gebruik maakt van een
code die, als uitdrukkingsmedium, van de oorspronkelijke gevoelig afwijkt, en de
boodschap bovendien voor een andersgeaard doelpubliek bestemt, kan men moeilijk
verwachten dat de vertaling van het origineel op geen essentieel punt zou verschillen.

Originele brontekst en vertaalde doeltekst
Als het om vertaalde literaire teksten gaat, heeft dit niet alleen te maken met het feit
dat er voor de formulering van de brontekst, respectievelijk de doeltekst twee
verschillende natuurlijke talen - d.w.z. twee asymmetrische codes - werden gebruikt.
Ook de situatie (plaats en tijdstip van de communicatie) en de literaire context (het
geheel van teksten en tekstconventies) waarin de doeltekst terechtkomt, verschillen
van de oorspronkelijke context en situatie. En bovendien ziet het nieuwe publiek de
tekst haast vanzelfsprekend met eigen verwachtingen aangaande literatuur, een literair
genre, taalgebruik, thema's, motieven en vormen tegemoet. Als de vertaler deze
laatste factoren miskent, kan dat fatale gevolgen hebben: de lezer, in zijn normaal
leesgedrag gestoord, dreigt in de vertaalde tekst nog weinig te herkennen van wat
hij in literaire teksten waarmee hij vertrouwd is, gewoonlijk aantreft. Voorzover hij
op conventies stuit die hem bevreemden, kan hij de vertaling als iets onaantrekkelijks
ervaren en haar daarom verwerpen. In tegenstelling met de bovengenoemde
examinatoren, voor wie Oscar Wilde des te beter zal hebben vertaald naarmate zijn
Engelse tekst adequater het Griekse origineel weerspiegelde (en er dus ook formeel
mee overeenkwam), zijn normale lezers waarschijnlijk niet bereid voor vertaalde
teksten ingewikkelde decoderingsnormen te hanteren. Voor literaire teksten lijkt dit
a fortiori waar te moeten zijn. Een tekst is literair wanneer hij als zodanig functioneert,
wanneer een groep lezers hem als zodanig leest. Er zijn vooralsnog geen redenen
om aan te nemen, dat het modale lezerspubliek ten opzichte van vertaalde literatuur
andere receptie-normen zou aanleggen dan ten opzichte van oorspronkelijke literaire
teksten.
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De historische feiten lijken dit vermoeden te bevestigen. Behalve waar het vertalen
in dienst stond van extra-literaire doeleinden (zoals geleerde kennis overbrengen,
als filologisch hulpmiddel dienen bij het begrijpen van vreemde teksten, taaldidactisch
inzicht bijbrengen, enz.), levert een verkenning in de literatuurgeschiedenis maar
weinig voorbeelden van vertalingen op die adequaat met hun originelen samenvallen.
In de meeste gevallen gedragen vertalingen zich min of meer in overeenstemming
met de canons die het literaire panorama op een bepaald tijdstip in een bepaald gebied
beperken. En dit gebeurt altijd ten koste van de principieel vereiste of vermeende
‘trouw’ die vertalers ten aanzien van hun originelen in acht zouden nemen.

Onmogelijke equivalentie
Van een wetenschap die zich op de studie van de betrokken verschijnselen toelegt,
zou men normaal een verklaring voor deze feiten mogen verwachten. Toch heeft de
discipline die nu al een drietal decennia ten aanzien van de verschijnselen vertalen
en vertaling wetenschappelijke pretenties koestert, zich met dit probleem tot nu toe
nooit ernstig ingelaten. Waarschijnlijk onder invloed van een eeuwenlange traditie
waarin vertaalbeschouwing hoofdzakelijk normatief gericht was (Wat is de ‘beste’
manier van vertalen?), en als gevolg van recente ontwikkelingen in de taalwetenschap
waardoor aan de mogelijkheid van het adequate vertalen tussen natuurlijke talen een
theoretische basis werd bezorgd, zijn in de vertaalwetenschap de accenten vooral op
essentialistische vragen blijven liggen1. Aan welke eisen moet een vertaling, gegeven
die en die premissen, voldoen? Wat zijn de voorwaarden waaronder optimaal vertaald
kan worden? Welke factoren dragen tot dit optimale vertalen bij? Enz. De nadruk
ligt bij dit alles duidelijk op het vertaalproces, waarover men in feite nog heel weinig
weet. Door te stellen dat vertalen een omzettingsproces is waardoor een tekst in de
brontaal wordt vervangen door een semantisch en pragmatisch equivalente tekst in
de doeltaal, beperkt men de te onderzoeken verschijnselen

1

Hier moet volledigheidshalve aan worden toegevoegd, dat die bijdrage, met inbegrip van de
pragmatiek, hoofdzakelijk tot het zinsniveau beperkt bleef. Pas sinds het ontstaan van de
tekstwetenschap is daar verandering in gekomen. Maar deze discipline is nog zo jong, dat
zij aan de studie van vertaalverschijnselen tot nu toe nauwelijks meer dan enkele theoretische
beschrijvingskaders heeft bijgedragen. Voor verdere ontwikkelingen valt uit die richting
wellicht meer te verwachten.
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uiteraard tot doelteksten die aan de gestelde voorwaarde voldoen. Maar intussen gaat
men aan die verschijnselen voorbij die op dat ingewikkelde proces vooralsnog enig
licht kunnen werpen, met name de vertaalde teksten zelf. Het voornaamste euvel van
deze normatieve benadering bestaat erin, dat de feitelijk interessante teksten als
perifere, niet ter zake doende verschijnselen (‘bewerkingen’, vrije versies, enz.)
worden afgedaan, en dus buiten het bereik van de discipline vallen. Op die manier
snijdt de vertaalwetenschapper zich in feite van het meest pertinente deel van zijn
onderzoeksobject af. Iedere tekst die zich als vertaling kenbaar maakt, zou immers
object van vertaalonderzoek moeten zijn, ongeacht het feit dat het om een ‘goede’
of ‘slechte’, ‘trouwe’ of ‘ontrouwe’ weergave van een brontekst gaat.
Beoefenaren van de literatuurwetenschap hebben dit intussen wel begrepen. Dat
een groot aantal onder hen zich de laatste jaren voor vertalingen is gaan interesseren,
heeft zeker niet uitsluitend met een bewuster sociale ingesteldheid van de
onderzoekers, met verruimde wetenschapskritische inzichten of een vernieuwde
methodologie te maken. Ook in de literatuurstudie wordt de toon bepaald door modes
en trends. Sinds de opkomst van het receptie-onderzoek in de jaren zestig is de nadruk
in deze discipline maar al te fel op het effect en de functie van literaire teksten komen
te vallen. Zo is het o.m. tot de ‘bon ton’ gaan behoren om vertaalde literaire teksten
in het onderzoek van tekstverwerkingsprocessen te betrekken. De tijd dat vertaling
het stiefkind van de literatuurwetenschap was, lijkt dus wel voorgoed voorbij2.

Vertalingen, bestand-deel van de doelcultuur
Van de literatuurwetenschappelijke bijdragen waarop het hedendaagse onderzoek
van vertalingen theoretisch gefundeerd is, komt de hypothese van het ‘literair
polysysteem’ als de meest toonaangevende naar voren3. Vol-

2

3

Toen de auteur van dit artikel in 1970 aan de universiteit van Leuven zijn doctoraal proefschrift
De problematiek van de literaire vertaling verdedigde, was de academische belangstelling
voor dit soort onderwerpen zowel in de Lage Landen als elders nog uiterst klein. Sindsdien
is er aan enkele van onze universiteiten (Amsterdam, Antwerpen, Leuven) een levendige
interesse voor vertaalde literatuur ontstaan.
De hypothese van het literaire polysysteem gaat op het werk van de Russische Formalisten
(o.m. Tynjanovs voorstelling van de literatuur als een systeem) terug. Zij werd door Itamar
Even-Zohar verder uitgewerkt en opnieuw in de actualiteit gebracht. Zie o.m. Itamar
Even-Zohar, Papers in Historical Poetics, Tel Aviv, 1978.
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gens deze hypothese is een nationale literatuur geen monoliet maar een gediversifieerd
en gestructureerd samenspel van allerlei krachtlijnen, een polysysteem. Van dat
systeem maken naast de gecanoniseerde werken, die een centrale positie innemen,
nog een aantal subsystemen deel uit. Eén van die systemen bestaat uit vertaalde
literaire teksten. Deze functioneren binnen het polysysteem op een eigen manier. De
rol die vertalingen binnen het literaire polysysteem spelen, kan al dan niet belangrijk
zijn. De literatuur van een grote natie met een hoog cultureel prestige vertoont de
neiging om aan vertaalde literaire werken een secundaire plaats toe te kennen. Maar
dat is lang niet altijd zo. Ook al komen vertalingen meestal in de literaire periferie
terecht, tijdens periodes van crisis of overgang kunnen zij een belangrijke innoverende
bijdrage aan de literaire ontwikkeling leveren. De literatuur van een kleine natie en
vooral jonge literaturen die nog naar een eigen identiteit op zoek zijn, kennen aan
vertalingen eerder een primaire plaats toe.
Al naar gelang vertalingen in het literaire polysysteem ofwel een secundaire of
een primaire rol vervullen, komt in de vertaalde produkten meestal een andere
ingesteldheid tot uiting ten opzichte van de manier waarop brontekst en doeltekst,
bronsysteem en doelsysteem tot elkaar in verhouding staan. In het eerste geval hebben
vertalingen de neiging om van hun originelen af te wijken op een aantal karakteristieke
punten, die klaarblijkelijk met eisen en beperkingen (constraints) van de literaire
canons van het doelsysteem verband houden. Willen zij als literaire werken ontvangen
worden, dan moeten zij zich aan die canons onderwerpen, ook al dient daarvoor de
tol van ‘ontrouw’ aan de originelen te worden betaald.
In het andere geval vertonen zij de tendens om die orginelen nauwgezetter weer
te geven, doordat zij de gangbare normen van het gecanoniseerde bronsysteem
gemakkelijker in het doelsysteem binnen kunnen loodsen. Tussen deze twee extremen
in liggen er tal van schakeringen, maar de nadruk ligt meestal op één van beide polen.
Of men het vanuit de polysysteemtheorie bekijkt of niet, één ding staat vast: literaire
vertalingen zijn doelteksten. Zij maken deel uit van een groter geheel van
gelijksoortige teksten in een taal- of cultuurgebied op een bepaald moment van zijn
ontwikkeling. De meest zinnige manier om ze te bestuderen is dus ze als doelteksten
te identificeren en te beschrijven. Tot nu toe heeft men veel aandacht besteed aan
hun vreemde herkomst, en is men in de studie ervan zelden verder gekomen dan de
linguïstische en stilistische vergelijking met hun bronteksten. Daaruit volgde
onveranderlijk de conclusie dat zij van die bronteksten maar al te opzichtig afwijken.
De verklaring van die afwijkingen werd zelden elders gezocht dan in het
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manifeste gebrek aan isomorfie tussen de talen, de psyche van de vertaler en het
verschil tussen diens literaire poëtica en de poëtica van zijn auteur. Maar intussen
bleef de vraag onbeantwoord hoe het komt, dat bepaalde teksten vertaald worden en
andere niet; of dat bepaalde vertalingen als literaire teksten in de doelcultuur
functioneren, terwijl andere dat duidelijk niet doen.
Pas recent, nu men het vroegere essentialistische standpunt voor een
functionalistische visie op vertaalde literatuur heeft ingeruild, lijkt het antwoord op
zulke vragen mogelijk. Vanuit de functionalistische visie worden vertaalde teksten
immers gezien in relatie tot hun functie in de doelcultuur, en heeft men oog voor de
voorwaarden waaronder zij al dan niet kunnen functioneren. Deze voorwaarden
gelden niet voor ééns en altijd, maar hangen grotendeels van lokale omstandigheden
af. Dit houdt o.m. in, dat verder getheoretiseer daarover een ijle bezigheid moet
blijven, als de bestaande hypothesen eerst niet grondig aan de concrete feiten worden
getoetst. Sommige literatuuronderzoekers hebben dit ingezien en zijn zich op de
beschrijving van hele corpussen teksten die binnen een bepaald tijdsbestek werden
vertaald, gaan toeleggen4.

Nederlandse literatuur in Engelse vertaling
Met haar doctoraal proefschrift Fiction in Translation: Policies and Options heeft
Ria Vanderauwera aan dit onderzoek van vertaalde literatuur op een originele manier
bijgedragen. Niet door een nieuwe theorie te ontwerpen, want er is op het stuk van
vertalen en vertalingen volgens haar al te veel getheoretiseerd. Haar bijdrage bestaat
in een case study van Nederlandse romans die de laatste twee decennia in het Engels
zijn vertaald. Dit corpus blijkt als keuze goed uit te vallen. Reeds verscheidene keren
werd de mening geopperd dat de Anglo-Amerikaanse (net zoals de Franse) literatuur
meer afwijzend staat tegenover vertaling dan bijvoorbeeld de Duitse of Russische,
die haar een belangrijker plaats toekennen. Bovendien mag men veronderstellen, dat
een prestigieuze literatuur van een in politiek, economisch en cultureel opzicht
superieure natie als Amerika het minder van bevruchtende contacten met kleine
literaturen, zoals de Neder-

4

Bijvoorbeeld het onderzoek dat onder leiding van Prof. J. Lambert (Leuven) gedaan wordt
met betrekking tot de beschrijving van de Nederlands-Franse literaire contacten in de 19e
eeuw. Zie J. Lambert, De verspreiding van de Nederlandse literatuur in Frankrijk: enkele
beschouwingen, in Ons Erfdeel, XIII (1980/1).
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landse, zal moeten hebben, dan vice versa. Als dat zo is, dan moet dit voorbehoud
in de selectie van Nederlands werk dat in het Engels wordt vertaald, tot uiting komen.
En verder moeten de verwachtingen van het Anglo-Amerikaanse lezerspubliek ten
aanzien van die vertalingen ook grotendeels aan de manier waarop er vertaald wordt
te merken zijn. Deze intuïties dienden als uitgangspunt van het onderzoek. Vrijwel
pretentieloos, d.w.z. zonder dat de onderzoekster ze tot de status van
wetenschappelijke hypothesen wil verheffen, wordt vanuit die intuïties het
feitenmateriaal benaderd. De betrokken gegevens (de twee literaire systemen en de
contacten ertussen, de teksten zelf, de manier waarop ze worden gepresenteerd, het
getuigenis van vertalers, uitgeversrapporten, kritische verslagen en recensies) worden
door Vanderauwera in een boeiend systematisch overzicht bijeengebracht,
geïnterpreteerd en geëvalueerd. Door dit teleologisch feitenverslag wordt bestaande
intuïtieve kennis van vertaalde literatuur ‘hard’ gemaakt. Ook de benadering zelf
wordt intussen kritisch op haar waarde getoetst. Hieruit ontstaan vernieuwende
methodologische inzichten.
Aan zgn. vertaalfouten (flaters te wijten aan gebrekkige kennis van de brontaal of
verkeerde interpretatie van de brontekst) wijdt Vanderauwera slechts terloopse
aandacht. Veeleer worden bron- en doelteksten vergeleken met het oog op
verschuivingen die het vertaalproces heeft meegebracht. Hierbij ligt het accent op
de literaire en expressief-esthetische functie van wat er zoal verschuift inzake
woordgebruik, zinstypen, constructies, het gebruik van tijden, soorten rede,
interpunctie, eigennamen, beelden, narratieve procédés, enz.
En waarom grijpen zulke verschuivingen dan wel plaats? Klaarblijkelijk niet alleen
omdat vertalers van Nederlandse romans nogal wat schipperen tussen hun
bekommernis om de typische stijl en toon van de oorspronkelijke teksten te handhaven
én de neiging om de verwachtingen van hun lezers toch maar niet teleur te stellen.
Deze laatste geeft in gevallen van twijfel meestal de doorslag. Wat bij de Engelstalige
lezer als vreemd, oneigen, cultureel ongebruikelijk, in literair opzicht onconventioneel
- en dus on-Engels/Amerikaans - over dreigt te komen, wordt drastisch aangepast of
weggelaten. Typisch Engelse clichés worden ter vervanging of versterking van
bepaalde effecten toegevoegd. Voornamelijk door Amerikaanse uitgeverijen bezorgde
vertalingen leveren hiervan verbluffende staaltjes. Ook de uitgevers hebben immers
de hand mee in het spel. Verkoopsbelangen blijken in dit proces van tekstverwerking
een gewichtiger rollen te spelen dan men doorgaans geneigd is te denken. Waar de
rollen van verta-
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ler/bewerker en uitgever in één persoon verenigd zijn, zoals in het geval van de
zestiende-eeuwse Brusselse boekdrukker en uitgever Thomas van der Noot5, kan de
onderzoeker de intenties van de betrokkene indirect uit de tekstkeuze en de bewerking
en presentatie van de teksten afleiden. Omdat het voor haar niet altijd duidelijk was
welk aandeel de uitgever in de selectie en adaptatie van de teksten had, en wat op de
rekening van de vertaler gesteld moest worden, heeft Vanderauwera er goed aan
gedaan een zo ruim mogelijk ‘vertalersconcept’ te hanteren. (‘My notion of translator
should therefore be understood as a convenient shorthand for the “processor” who
consists of the actual translator, the editor and all those who contributed to the
production and presentation of the final target text’, p. 90). Het was de onderzoekster
trouwens niet zozeer om de reconstructie van intenties te doen. Wel om de presentatie
van feiten in hun verband en van de mechanismen die bepalen hoe die feiten er uitzien
en waarom zij zich zo voordoen.
Sommige van deze feiten zijn voor wie over het prestige van onze literatuur in het
buitenland nog illusies koesterde, nogal onthutsend. Het volgende bijvoorbeeld. Het
succes van onze letteren in de Angelsaksische wereld wordt niet door hun intrinsieke
(of vermeend intrinsieke) waarde bepaald. Het wordt daarentegen bepaald door de
manier waarop onze literatuur Engelstalige lezers wordt voorgeschoteld. Daarbij
wordt in de eerste plaats rekening gehouden met wat die lezers a priori aanspreekt
en interesseert. Vandaar de selectie. Geselecteerd voor vertaling worden - op een
paar uitzonderingen, onze ‘klassieken’ met name, na - niet zozeer werken die voor
onze letteren in artistiek opzicht belangrijk, vernieuwend, of stilistisch van
hoogstaande kwaliteit zijn geweest. Gebeurt dit toch, dan is ondanks de hierboven
beschreven ingrepen in de doeltekst (iedereen, klein of groot, moet eraan geloven!)
de verkoop dikwijls een flop - feit waarmee het selectiemechanisme voortaan rekening
zal moeten houden. Voor feitelijke selectie komen vooral romans in aanmerking
waarvan het thema bij het doelpubliek aanslaat, of waarvan het procédé aan de
doelcultuur zelf is ontleend. Is het niet verbijsterend, dat wij de Britten en de
Amerikanen alleen maar blijken te kunnen geven wat zij al hebben of wat wij zelf
van hen hebben gekregen of, op z'n zachtst uitgedrukt, ‘ontleend’?
Bijna uitsluitend wat bij hen in de literaire mode is, schijnt op een werkelijk goede
receptie te kunnen rekenen. Dit verklaart het geringe succes van

5

Zie Herman Pleij, De wereld volgens Thomas van der Noot, Muiderberg, 1982.
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W.F. Hermans (The Dark Room of Damocles), de vrij ruime bijval die Geeraerts
(Gangrene) oogstte en de (ook naar Amerikaanse maatstaven) enorm hoge
verkoopcijfers van I, Jan Cremer, een stuk epigonale schriftuur, duidelijk en sluw
op massaconsumptie gericht. Vandaar ook de adaptatienormen. Zelfs het al zo op
Amerikaanse maat geknipte Ik, Jan Cremer wordt door het vertaalmechanisme in
zijn rauwe vrijpostigheid en bravoure nog maar eens extra geïntensifieerd6. Vandaar
tenslotte de reacties op onze literaire produkten in Engelse vertaling, zoals die in
recensies tot uiting komen. Dat recensenten soms zonder eigenlijke kennis van zaken
over die vertalingen allerlei prietpraat kwijt willen, blijkt o.m. uit de door
Vanderauwera aangehaalde recensie van Wolkers' Horrible Tango (p. 201). Uit
recensies blijkt verder hoe vertaalde Nederlandse romans met stereotiepe
reminiscenties aan onze cultuur (Bruegel, Rembrandt) worden geassocieerd. Men
moet deze reacties ongetwijfeld in een breder perspectief plaatsen: welk beeld hebben
de Britten en de Amerikanen van de hedendaagse Nederlandse cultuur? En welke
behoefte wordt er bij hen gewekt om met die cultuur in haar eigenheid kennis te
maken7?

Tot besluit
Ik heb al opgemerkt, dat Ria Vanderauwera zich expliciet van de vele bestaande
theorieën over literaire vertaling distantieert, en bewust voor een benadering van de
feiten kiest die niet door methodologisch gezeur wordt vertroebeld. De vraag is echter
óf zij van al dat getheoretiseer wel zo sterk afstand neemt als zij beweert.
Methodologisch lijkt haar aanpak van het feitenmateriaal mij veel meer door gangbare
theoretische inzichten te zijn beïnvloed dan zij zelf wil toegeven. Dat zij
wetenschappelijk ondeugdelijke categorieën, zoals ‘vertalingsequivalentie’ uit haar
repertoire schrapt, is niet meer dan normaal. Maar aan de theorie van het literaire
polysysteem (die wel wat meer inhoudt dan hier uit de doeken werd gedaan) is zij
zeer verplicht, ook al betwist zij terecht de ontologische of absolute status van zulke
systemen en erkent zij hun waarde louter als ‘heuristisch model’ (p. 13). Ook de
theorie van de normen die bij de produktie van vertalingen gehanteerd worden, heeft
haar presentatie en

6
7

Deze karakteriseringen van Jan Cremers boek zijn louter beschrijvend bedoeld en houden
geen enkel moreel waarde-oordeel in.
Cfr. Paul Vincent, De Nederlandse cultuur in Groot-Brittannië: enkele recente ervaringen,
in Ons Erfdeel, XX (1977/3).
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interpretatie van de feiten kennelijk geïnspireerd, zoniet grotendeels bepaald8. En als
zij verder beweert, met de gebruikelijke classificatorische indelingen van
verschuivingen die zich tussen brontekst en doeltekst voordoen, geen land te kunnen
bezeilen, vergist zij zich. Zo had zij bijvoorbeeld het traditionele onderscheid tussen
obligate en optionele verschuivingen toch maar beter niet naast zich neer moeten
leggen. Van deze twee kunnen namelijk alleen de optionele bewering steunen dat
vertalers arbitrair voor een bepaalde strategie kiezen, te weten, met opzet de lezer
tegemoet komen door zijn verwachtingen in te lossen. Obligate verschuivingen
worden de vertaler door de doeltaalnorm opgedrongen, en beantwoorden dus aan
hiërarchisch lagere (d.w.z. moeilijk te manipuleren) constraints. Nu lijkt
Vanderauwera van de premisse uit te gaan dat alles wat in een taal geschreven kan
worden, in een andere taal op identieke manier kan worden herhaald. Deze negatie
van de asymmetrie moet uiteraard tot de conclusie leiden: als de doeltekst van de
brontekst afwijkt, dan is dat alleen aan bijzondere intenties van de vertaler te wijten;
dan wijst dat op een willekeurige strategie. Pas wanneer verschuivingen door andere
dan louter linguïstische constraints gedicteerd worden, kunnen zij als bewijsmateriaal
voor de bedoelde stelling worden aangewend. Op dit stuk had de auteur wat meer
duidelijkheid aan de dag mogen leggen.
Deze kritiek doet echter geen afbreuk aan de wetenschappelijke waarde van haar
bijdrage, die in tegenstelling met het meeste van wat op het gebied van de
literatuurwetenschap wordt gepresteerd, ook - al zij het impliciet - een praktische
conclusie inhoudt. Als ondanks de inspanningen van officiële vertaalpromotoren en
alles wat uitgevers en vertalers er aan energie inpompen, onze in het Engels vertaalde
literatuur zo weinig belangstelling kan wekken, laten we dan een vertaalpolitiek
voeren die op kleinere en minder prestigieuze cultuurentiteiten is afgestemd. Dat zal
niet alleen minder kosten, maar ons prestige in het buitenland wellicht ook meer ten
goede komen9.

8

9

In dit verband verwijs ik naar de belangrijke publikaties van Gideon Toury (Tel Aviv) die
in het boek In Search of a Theory of Translation (Tel Aviv, 1980) zijn samengebundeld.
Jammer genoeg ontbreekt deze titel in de literatuurlijst van R. Vanderauwera.
Deze mening werd reeds in 1974 in een breder verband vertolkt door Mark Grammens in
zijn artikel Een buitenlandse politiek voor Vlaanderen, in Ons Erfdeel, XVII (1974/2).
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De verwondering en de oplossingen van Walker Percy
Ria Vanderauwera
Walker Percy (o1916) groeide op in het Amerikaanse Zuiden, in Alabama, Mississippi
en Georgia, en woont er nu in Louisiana. Hij kreeg een artsenopleiding en wou
psychiater worden. Tijdens een stage liep hij longtuberculose op en uiteindelijk moest
hij de geneeskunde opgeven. Achteraf bleek dat nog zo geen slechte zaak voor de
Amerikaanse literatuur. Zijn eerste roman publiceerde hij nochtans vrij laat, in 1961.
Inmiddels had hij zich ook tot het katholicisme bekeerd. In 1971 veroverde hij de
Amerikaanse kritiek en de Amerikaanse campussen met een vreemde toekomstroman:
Love in the Ruins. Daarna volgde Lancelot (1977) en hij deed zijn succes nog eens
over met The Second Coming (1980).
Vooral Percy's eerste werk (The Moviegoer, 1961; The Last Gentleman, 1966)
wordt vaak in verband gebracht met het Europese existentialisme. Percy was tijdens
zijn ziekte inderdaad een gretig lezer van Kierkegaard, Heidegger, Marcel, Sartre en
Camus geworden: ‘Ik woonde een honderd mijl bij William Faulkner vandaan, maar
hij betekende minder voor me dan Albert Camus (...) Misschien was dat nog een
geluk ook’1. Toch vind ik dat eerste werk niet zo boeiend. Dat komt waarschijnlijk
omdat het te veel een filosofie wil illustreren, en ook al omdat de literaire vormgeving
van die filosofie in de jaren zestig al weer passé aandoet. Percy's recent werk
daarentegen sluit perfect aan bij de (post)modernistische stroming in de Amerikaanse
literatuur: het is komisch, satirisch, en vooral onbedaarlijk bizar. Wat nog niet wil
zeggen dat het diepgang zou missen. Integendeel. Het gaat nog altijd om de
vervreemding en de ontwrichting van de twintigste eeuwse mens. Maar de
protagonisten zijn meer dan alleen maar emblemen van een overjaarse filosofie.
Percy heeft het schrijversvak nu beter onder de knie, er zit meer spanning in zijn
werk en hij heeft gewoon een eigen uitdrukkingswijze gevonden. Zijn
aantrekkingskracht ligt hierin dat hij dat moderne leven steeds meer vanop afstand
bekijkt, zo ongeveer

1

Herbert Mitgang, A Talk with Walker Percy, in New York Times Book Review, 20 February
1977, p. 1.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

527
als een marsmannetje dat naar beneden kijkt. Met verwondering. Wat hij ziet, is op
z'n minst bizar. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, want Percy laboreert ook aan
een oplossing: geloof? liefde? Over Percy's verwondering, zijn oplossingen en de
manier waarmee hij dat alles tot een literaire belevenis maakt, wil ik het hier hebben.
Vooral dan met betrekking tot de twee romans die beslist op uw lectuurlijstje
thuishoren: Love in the Ruins en The Second Coming.

The Message in the Bottle
Percy schreef ook een bundel essays bij elkaar die men moeilijk over het hoofd kan
zien wil men wat meer inzicht krijgen in zijn fiction. De ondertitel van The Message
in the Bottle (1975)2 maakt de aard van Percy's verwondering meteen duidelijk: ‘Hoe
vreemd de mens is. Hoe vreemd taal is. En wat het een met het ander te maken heeft’.
Dat is volgens Percy precies wat een marsmannetje zich zou afvragen als het hier
een kijkje kwam nemen. Die vindt het gedrag van de mensen maar vreemd.
Bijvoorbeeld:
‘Hoe komt het dat Franse en Duitse oudstrijders van de Slag van Verdun,
een catastrofe waar een miljoen mensen het leven lieten, jaren na de oorlog
nog altijd terugkeren naar Verdun, er rustig in een café in Lemmes op de
Chemin Sacré zitten, zacht spreken over die verschrikkelijke tijd, en zelfs
een week uit kamperen gaan in de granaatkraters en de loopgraven waar
ze de vreselijkste dagen van hun leven hebben doorgemaakt?’ (MB, 6).
Voorts merkt dat marsmannetje dat de mens het enige onder de levende wezens is
dat taal hanteert, en het ligt voor de hand dat het nu vermoedt dat er misschien wel
een verband bestaat tussen het een en het ander. De verwondering over taal levert
een aantal boeiende essays op waarin Percy (als niet-linguïst en buitenstaander) zich
bezighoudt met het oeroude probleem over het ontstaan van taal. Taal, zo redeneert
hij, is te belangrijk om ze aan linguïsten over te laten (cfr. MB, 10). Hij rekent af met
de behavioristen (want die proberen taal te verklaren als een Pavloviaanse respons
op stimuli en dat is maar pover) en de transformationalisten (want die leveren alleen
maar een mooi beschrijvend algoritme af en verklaren

2

W. Percy, The Message in the Bottle. How Queer Man Is, How Queer Language Is, and
What One Has to Do with the Other, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1975.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

528
verder helemaal niks). Op een quasi-wetenschappelijke manier geeft Percy dan zijn
visie: een eigengereide versie van Pierces concept van het drieledige teken
gecombineerd met vooralsnog niet bewezen inzichten uit de neurofysiologie. Taal
ontstaat als er een verband gelegd wordt tussen de visuele cortex (factor 1) en de
auditieve cortex (factor 2). De legger van dat verband (factor 3) is een ‘ik’, een ‘zelf’
of een correlaat daarvan dat men misschien ooit in de hersenen zal kunnen lokaliseren
en dat bij dieren niet aanwezig is (MB, 326-327).
Wat heeft nu het bizarre gedrag van de mens te maken met het feit dat zij of hij
taal gebruikt? Simpelweg dit: taal maakt de mens uniek. Dat had het marsmannetje
al vlug door, maar wij niet. We spenderen zelfs een bom geld aan het soort
wetenschappelijk speurwerk dat de mens onderzoekt als een dier onder de dieren,
en uit het dierlijke gedrag conclusies omtrent het menselijke gedrag probeert te
trekken. Precies omdat we dat besef van onze uniciteit kwijt zijn, verergeren we
alleen maar onze problemen, want we vinden er toch geen afdoende verklaring voor.
De enige verklaring is natuurlijk die uniciteit, en die was tot voor kort te vinden in
de joods-christelijke visie van het menselijk bestaan. Omdat Percy dat niet met zoveel
woorden duidelijk maakt in zijn romans, citeer ik hem hier even uitvoerig:
‘Afgezien van het feit dat zo'n opvatting waar of onwaar is, kunnen we
toch zeggen dat het om een leefbaar geloof gaat in die zin dat het de cultuur
animeerde en aan het leven zijn betekenis gaf. Mensen konden leven
volgens die opvatting, ook al schoten ze erin te kort, en al noemden ze
zichzelf zondaars. Zo'n opvatting bestond uit het geloof dat de mens werd
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis met een onsterfelijke ziel, dat hij
een plaats inneemt in de natuur ergens halfweg tussen de dieren en de
engelen, dat hij in het begin een catastrofe meegemaakt heeft, de Zondeval,
en daardoor zijn weg kwijtgeraakt is, in tegenstelling met de dieren in staat
werd te zondigen, en een pelgrim of zoeker naar zijn eigen verlossing
werd, en dat de sleutel of het teken van die verlossing niet in de wetenschap
of de filosofie te vinden is, maar in een bericht over een historische
gebeurtenis, waarbij een volk, een persoon en een instituut betrokken zijn’
(MB, 18).
Het geloof als oplossing dus, ongeacht of wat men gelooft ook nog waar is, maar
omdat het geloof meer dan om het even wat in staat is zin te geven. Uiteraard zegt
Percy hiermee niet zoveel nieuws. Ook niet als hij bij die oplossing ook nog liefde
en gezinsleven wil betrekken. Dat laatste lijkt zelfs bedenkelijk veel op het soort
‘moral majority’-ideeën dat tegenwoordig in Amerika opgang maakt. Maar hij zou
Percy niet zijn als hij dat allemaal in zijn fiction zo ongecompliceerd, ongenuanceerd
of zelfverzekerd zou zeggen. Eigenlijk doet hij niets anders dan zijn oplossing verken-
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nen. Zo blijkt het einde van Love in the Ruins vanwege allerlei ironische angeltjes
helemaal niet zo ‘happy’ als het eruit ziet, en is The Second Coming zijn eerste roman
met een onmiskenbaar happy end (dat beweert hij ook zelf)3. Ook geldt voor beide
boeken dat we eerst een bijzonder vreemd verhaal vol vreemde verwondering moeten
passeren voor we aan de articulatie van die oplossing toe zijn. Want (en het loont de
moeite Percy nog maar eens te citeren):
Wat is de taak van een christelijk romancier die de maatschappij in zich
weerspiegelt (...)? Hoe gaat hij te werk als hij zich heeft aangesloten bij
een christendom in diskrediet en met een verouderde woordenschat als
erfenis? Hij doet het enige wat hij kan doen (...) hij doet een beroep op elk
vleugje sluwheid, list en kunst dat hij uit de donkerste regionen van zijn
ziel kan oproepen. Geweld, shock, komedie, belediging, het bizarre, het
gebruik ervan in fictie, dat zijn de alledaagse werktuigen van zijn vak (MB,
p. 118).
Ik vind het wel bijzonder moeilijk om Percy's bizarre schrijverij samen te vatten op
een manier die hem recht doet. Van mijn parafrasen wordt hij helemaal niet beter,
tenzij u hem op mijn aanraden natuurlijk gaat lezen. Om uw leeslust aan te scherpen:
zijn kunst bestaat vooral uit een scherpe marsmannetjesobservatie, een daarmee
samengaande ironische ondertoon, een bizar verloop en ouderwetse suspens - ‘er
moet het gevoel zijn dat er iets gaat gebeuren, de verwachting dat er iets gaat gebeuren
en de wens dat er iets gaat gebeuren’4.

Love in the Ruins
Love in the Ruins5 begint al vreemd. Tom More (Thomas More!), de
vertellerprotagonist, ligt ‘in een dennebosje in de zuidwestelijke punt van het
klaverblad tussen twee autowegen’. Hij verwacht een enorme catastrofe. Een flink
stuk van het boek worden we beziggehouden met de vraag: waarom verwacht hij die
catastrofe (dat heeft te maken met zijn uitvinding, de Moquol) en gebeurt ze ook?
(Ja en nee: er gebeurt wel iets, maar op beperkte schaal.) Vreemd is voorts de tijd
waarin alles zich afspeelt:

3
4
5

Cfr. Portrait of Mr. Percy, in New York Times Book Review, 29 June 1980, p. 30.
A Symposium on Fiction: Donald Barthelme, William Gass, Grace Paley, Walker Percy, in
Shenandoah, 27 (Winter 1976), p. 13.
W. Percy, Love in the Ruins. The Adventures of a Bad Catholic at a Time Near the End of
the World, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1971.
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een toekomst die niet zo ver af is, ergens aan het einde van het grote Autotijdperk,
zeg maar van de Amerikaanse samenleving. Dat geeft natuurlijk aanleiding tot knappe
staaltjes marsmannetjesobservatie. Want alles lijkt wel op nu, maar het is net iets
verder doorgetrokken, waardoor we ineens zien hoe bizar het is. Enkele voorbeelden.
Noteer daarbij dat Love in the Ruins verscheen in 1971 en dat het Amerika dat op
de korrel genomen wordt het Amerika is van de consumptiemaatschappij, de
Vietnamoorlog, de Black Panthers en de progressieve golf. Zo is er de Amerikaanse
(ook onze) obsessie met produkten (een reeks merknamen passeert de revue) en met
apparaten die geen mens meer repareert als ze stuk gaan. De wijk waarin Tom woont,
ligt trouwens vol autowrakken: ‘De meeste van mijn vrienden zijn overgeschakeld
op Toyota's. Daar zit één vervangbaar onderdeel aan’ (62). Er is een oorlog tussen
het Maoistische Noord-Ecuador en het christelijke en kapitalistische Zuid-Ecuador.
Zwarte guerrillero's - ‘Bantoes’ - maken het Zuiden van de VS onveilig. Ze worden
aangevoerd door Urdu, die eigenlijk Elijah Washington heet maar geen
joods-christelijke naam wil, de terugkeer naar Afrikaanse gebruiken predikt, maar
uiteindelijk een baan aanvaardt in het ‘Department of Black Studies’ aan de
universiteit van Massachusetts. Er zijn conservatieven en progressieven: ‘Om de
waarheid te zeggen, ik zie niet veel onderscheid tussen beiden (...) Er zijn kleine
verschillen. Als conservatief-christelijke huisvrouwen naar de stad rijden en er hun
huishoudhulpjes oppikken, dan zitten die hulpjes op de achterbank; progressieve
huisvrouwen laten hun hulpjes vooraan zitten’ (15). Er is een Love Clinic waar het
seksuele gedrag van mensen onderzocht wordt (denk aan Masters and Johnson) en
een geriatrisch Rehabilitatiecentrum waar oude mensen in perfecte gezondheid
worden gehouden, een dagelijkse portie verplichte recreatie krijgen en niettemin
melancholisch worden. En zo gaat Percy maar door.
Ook de verteller is op z'n minst een beetje vreemd. More is 45, lijdt aan angst en
depressies, en is tegelijk psychiater en psychiatrisch patiënt. Hij noemt zichzelf een
slechte katholiek want ‘ik geloof in God en de hele boel, maar ik hou het meest van
vrouwen, dan van muziek en wetenschap, voorts van whisky, ten vierde van God,
en van mijn medemensen hou ik nauwelijks’ (6). (Zo ongeveer spreekt Percy over
zijn eigen katholiek zijn6.) De Moquol, ‘More's Qualitative Quantitative Ontological
Lapsometer’, is een klein elektronisch apparaat dat ‘de lengte, de breedte en de
bewegingen van het zelf’ (106-107) meet. Door toedoen van Art Immel-

6

Cfr. W. Percy, Questions they Never Asked Me, in Esquire, 88 (December 1977), pp. 190-193.
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mann, een figuur met Mefistofeliaanse allures, wordt de Moquol ook nog echt
therapeutisch van nut. Het apparaat kan nu door gerichte bestraling bepaalde delen
van de hersenen (lees: de geest, het zelf) activeren en zo denkt More de mensheid te
kunnen genezen van ‘bestialisme’ (lust) of ‘angelisme’ (abstractie van het zelf). Het
is natuurlijk ironisch dat die redding nog maar eens van een apparaat afhankelijk is.
Tegelijk is de Moquol (de afkorting klinkt al onheilspellend) ook bijzonder gevaarlijk
geworden: als er onbezonnen mee wordt omgesprongen kan de bestraling de wildste
reacties bij de mens en in de atmosfeer veroorzaken.
Hoe dat allemaal precies in elkaar zit, hoort u van Percy in verrukkelijke
quasi-wetenschappelijke retoriek. De literair-culturele motieven zijn herkenbaar:
overmoed (de mensheid redden) en het averechtse effect van de wetenschappelijke
droom (vernietiging). Art (Mefistofeles) Immelmann produceert en distribueert nu
Moquols op grote schaal. Vandaar Toms vrees voor een catastrofe bij het begin van
het boek (het bovenvertelde is één lange flashback).
Uiteindelijk is de schade die de Moquol aanbrengt gering. De grote catastrofe
gebeurt niet. Er is alleen maar een kleine Bantoe-revolutie die de rassenverhoudingen
omkeert. Dan zitten we meteen bij de oplossing vijf jaar later. Tom More is gehuwd
met de meest behoudsgezinde van zijn vriendinnetjes; hij leidt een rustig leventje,
en verzorgt nu onder meer corpulente Bantoedames op dieet. Religie viert hoogtij.
Aan het einde van elke kerkdienst ‘worden de zonden van de kerk luidop beleden
en wordt er voor de hereniging van de christenen en van de Verenigde Staten gebeden’
(400). De openbare boetedoening is opnieuw ingevoerd en Tom gaat zelfs fier in
‘zak en as’ naar een tuinfeestje.
Het is hoogst eigenaardig dat een legertje interpretatoren dat hele gedoe au sérieux
neemt, en zonder verpinken noteert dat ‘Tom door geloof en liefde gered wordt’.
Terwijl Percy toch volop signaleert dat hij hier een pastiche van zijn ‘oplossing’
schrijft. Neem de slotzin bijvoorbeeld:
‘En we gaan naar bed voor een lang winterdutje, in elkaar gestrengeld als
klimop, niet onder een struik of in een auto of op de vloer of nog meer
van die rommel uit de laatste merkwaardige jaren van het christendom,
maar in ons huis in bed waar alle fatsoenlijke mensen thuishoren’ (403).
Percy kan hier toch bezwaarlijk letterlijk worden genomen.
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The Second Coming
En dat is nu zo bijzonder aan The Second Coming7. Percy slaagt erin een bijna
gelijkaardig slotmotief (ze leefden nog lang en gelukkig) aannemelijk te maken. Dat
komt niet alleen omdat hij zo'n einde in tegenstelling tot Love in the Ruins hier alleen
maar suggereert (alles is wel gepland maar het moet nog een aanvang nemen) maar
vooral omdat het hier om ‘liefde’ en ‘geloof’ gaat, wars van burgerlijke
zelfgenoegzaamheid of religieus exhibitionisme. Trouwens, die laatste worden in
het boek zelf flink op de korrel genomen. Nieuw voor Percy is verder dat hij hier
duidelijk twee hoofdpersonages op weg naar de ‘oplossing’ volgt in plaats van één.
Dat geeft het boek meer spankracht en substantie.
Will Barrett is net als Tom More van middelbare leeftijd. Hij heeft een succesrijke
advocatencarrière achter de rug, en zoals bij elk hoofdpersonage van Percy is er ook
psychisch iets niet in orde met hem: hij krijgt vreemde toevallen waarbij hij het
bewustzijn verliest. Bij het begin van het boek heeft hij het gevoel dat er iets hapert
met de moderne samenleving en het voorgevoel dat er iets gaat gebeuren. Ondertussen
maken we ook kennis met het meisje Allison. Ze is uit een instelling voor
geestesgestoorden ontsnapt. Ze heeft dat gedaan na een sessie shocktherapie waardoor
ze tijdelijk haar geheugen kwijt is. Daarom heeft ze een zakboekje bij zich, waarin
ze vooraf allerlei instructies neergepend heeft. Via Allison, die een heleboel dingen
opnieuw moet ontdekken en ze voor de eerste keer ziet, krijgen we weer diezelfde
marsmannetjesobservatie. Ze verwondert zich voortdurend over andermans taalgebruik
(‘Mensen bedoelen niet wat ze zeggen. Woorden betekenen vaak het omgekeerde’,
82). Haar eigen taal is erg wankel, maar daarom ook verfrissend (‘Laten we niet over
liefde spreken, ik ben niet zeker van het woord’, 329). Ze vindt de gangbare
afscheidsformule, ‘Have a nice day’, bijzonder aardig en zelf zegt ze dingen als
‘geldzorgen zijn niet ophitsend’ (246) of ‘u zien was niet u geloven’ (229). Allison
gaat ‘wonen’ in een serre op een terrein dat ze erfde.
Barrett van zijn kant wil uitzoeken of God wel bestaat. Hij ontwerpt daarvoor een
wonderlijk experiment. Hij daalt af in een grot, en wacht er op een teken. Komt dat
niet (God bestaat niet, of hij vindt het de moeite niet waard zich te manifesteren,
maar dat komt op hetzelfde neer), dan laat Will zich gewoon doodhongeren. Bizar
is ook de ingewikkelde manier (maar dat leest u zelf maar) waarop Will ervoor zorgt
dat men hem zal

7

W. Percy, The Second Coming, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1980.
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vinden en dat alles toch geen zelfmoord lijkt, zodat de verzekeringspremie kan worden
uitbetaald. Of God bestaat of niet, komt Will Barrett niet te weten (althans niet volgens
zijn formule). Want wat gebeurt er? Will krijgt gewoon vreselijk kiespijn! Hij houdt
het niet meer uit en probeert uit de grot weg te geraken. Hij valt dan letterlijk via een
ventilatiegat in Allisons serre binnen. De rest van het verhaal gaat over hun ontdekking
dat ze echt van elkaar houden en de tegenkantingen die ze daarbij ondervinden.
Ondertussen heeft Percy volop de gelegenheid af te geven op de Amerikaanse
kleinburgerlijkheid, psychiatrische instellingen en bejaardentehuizen, en de zogeheten
‘born-again’ christenen. De oplossing is nu eenvoudig. Allison wil groenten kweken
en een huizencomplex optrekken op haar lap grond (ze wil onder meer ‘afgeschreven’
oudjes uit het bejaardentehuis mee inschakelen). Will zelf accepteert een baan als
klerk. Als ik dat zo neerschrijf klinkt het allemaal nogal idyllisch en naïef. Dat is het
ook. Maar tenslotte is Percy zoals vele romanciers een moralist en lezen we geen
realistische roman maar een parabel.
Het verschil met Love in the Ruins is dat de ernst van Wills en Allisons plannen
nergens door ironie wordt ondergraven. Integendeel zelfs. Barrett wil nu ook zijn
liefde met Allison laten bezegelen door een priester, en dat niet zozeer vanwege een
of andere liturgische waarde (Will is weggelopen op het huwelijk van zijn dochter).
De priester op wie hij een beroep doet, is niet de moderne vlotte jongen die normaal
de parochie leidt, maar een merkwaardige plaatsvervanger. Father Weatherbee heeft
jarenlang op de Filippijnen gewerkt: ‘Ze geloofden me! Ze geloofden in het hele
evangelie van het eerste tot het laatste woord en in de leer van de kerk. Ze zeiden
dat het wel waar moest zijn, als ik het hun vertelde, anders had ik al die moeite toch
niet gedaan. Toen ik weg was, gedroegen de gehuwde koppels zich beheerst en
opgewekt uit eigen wil’ (359). Dat is natuurlijk niets anders dan Percy's eigen
opvatting over het geloof als iets dat de samenleving structureert en inspireert ongeacht
zijn waarheidswaarde. Voorts heeft Weatherbee ook nog de allures van een ziener
(‘de oude uitgemergelde priester’, ‘één oog had een witte rand en draaide als een
wiel’, 331) en dat is precies wat Will Barrett nodig heeft, want ‘Ik ben geen gelovige,
maar ik geloof dat ik iets op het spoor ben’ (358)... ‘Gelooft u dat Christus opnieuw
zal komen en dat er eigenlijk al onmiskenbare aanwijzingen zijn van zijn komst in
precies deze tijd?’ (360). Weatherbee geeft geen antwoord en dat is ook niet zo
belangrijk. Belangrijk is (in Percy's hierboven beschreven visie) dat Barrett dat geloof
broodnodig heeft en dat hij
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dat beseft: ‘Wat is het, zo vroeg hij zich af, wat ik van haar en hem wil hebben, en
niet alleen wil maar moet hebben? Is ze een geschenk en daarom ook een teken van
de gever? Zou het kunnen dat de Heer hier is, dat hij verstoppertje speelt achter dit
eenvoudige, onnozele, heilige gezicht? Ben ik gek omdat ik ze allebei wil hebben,
haar en Hem? Nee, niet wil hebben maar moet hebben. En zal hebben’ (360).
Ook hier is het niet zo zeer een zaak van ‘Will wordt door geloof en liefde gered’,
maar wel van ‘Will Barrett wil door geloof en liefde gered worden’. Een kleine
nuance, maar belangrijk in het licht van Percy's pragmatische visie op het geloof als
zingever. Het is ook de visie en de beslissing van een ouderwordend iemand. Het is
geen toeval dat Percy Will Barrett, die al eerder optrad als jonge man in The Last
Gentleman (maar toen nog volop op zoek was, en eigenlijk niet zo veel vond) opnieuw
als hoofdpersonage neemt, nu als iemand van middelbare leeftijd. The Second Coming
‘gaat over zijn laattijdige crisis. Voor de eerste keer in zijn leven komt hij tot een
beslissing (...). Hij staat in het aangezicht van de dood. Het is het vooruitzicht van
de dood dat hem uiteindelijk in staat stelt te handelen’8. Ik vind dat Percy heel wat
beter slaagt met zulke ouderwordende personages (of met de bizarre Allison) dan
met de adolescente zoekers uit zijn eerste werk, wier problematiek bijna kon worden
gelezen als een voetnoot bij Kierkegaard.

Late erkenning
Over Walker Percy en beide besproken boeken is er vanzelfsprekend nog heel wat
meer te zeggen. Zijn misleidende vertelstrategieën bij voorbeeld die verantwoordelijk
zijn voor allerlei dubbele bodems. Ze zijn er de oorzaak van dat de niet aandachtige
lezer Percy vaak letterlijk neemt, al diens ironische kunstjes ten spijt. Voorts zijn
Love in the Ruins en The Second Coming een gedroomde kluif voor letterkundige
puzzelaars. Ze zitten allebei vol cultureel-literaire verwijzingen: onder meer naar
Faust, Utopia, Thomas More in Love in the Ruins (‘Love among the Ruins’ is ook
de titel van een gedicht van Browning) of naar Yeats (en diens gedicht ‘The Second
Coming’), Armageddon en Pascal (diens weddenschap over Gods bestaan) in The
Second Coming.
Tenslotte nog dit. Walker Percy is een auteur uit het Amerikaanse Zuiden.

8

Portrait of Mr. Percy, op. cit. p. 30.
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Hij wordt dan ook voortdurend gevraagd wat dat nu eigenlijk betekent. Een precies
antwoord heeft hij daar ook niet op. Met Faulkner, het agrarische Zuiden, het vertellen
van verhalen op de veranda heeft hij weinig of niets te maken. Toegegeven, hij
situeert zijn romans in het Zuiden, een vaag Louisiana in Love in the Ruins en North
Carolina in The Second Coming. Maar de winkelcentra, de huizencomplexen en de
leefwijze in dat moderne Zuiden lijken verdacht veel op de rest van de Verenigde
Staten. Percy's meest fervente bewonderaars vinden hem dan ook een van de
belangrijkste kritische waarnemers van de Amerikaanse samenleving. En dat is hij
naar mijn gevoel ook: grappig, bizar, maar vlijmscherp. Maar het heeft een poosje
geduurd voor hij die erkenning kreeg. En dat heeft dan weer alles te maken met het
feit dat Percy (en de hele literaire produktie in het Zuiden) aan de periferie zit van
de Amerikaanse schrijf- en boekencultuur die zich (vooral als het om fiction gaat)
om en rond New York afspeelt. De lectuur van recensies over Percy's werk is
instructief in dat verband.
Het is de moeizame weg van de auteur die men te onpas voortdurend met Faulkner
associeert (omdat dat het voor de hand liggende aanknopingspunt is) tot de auteur
die men naast Bellow durft te noemen en die men langzamerhand een Pulitzerprijs
begint toe te wensen. Misschien krijgt hij die bij een volgende roman.
Het literaire vakmanschap van een auteur die op de vraag wat hij doet tegen typisch
existentialistische kwalen zoals ‘angst’ en ‘vervreemding’ antwoordt: ‘Overdag
werken, 's avonds borrelen en naar The Incredible Hulk op tv kijken’9, zich niettemin
serieus ‘verwondert’ over het lot van de mens en aan een ‘oplossing’ doktert, is van
een niet gering gehalte.

9

Ibid., p. 31.
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Japan: van rijzende tot staande zon
Ivan De Witte
Met de titel van deze bijdrage1 wordt natuurlijk niet bedoeld dat de geografische
ligging van Japan veranderd zou zijn: Japan zal wel altijd Nippon blijven, het land
dat elke dag opnieuw de eerste zonnestralen opvangt. Maar er is een tijd geweest,
vanaf de Meiji-periode (1868-1912), dat men van Japans rijzende zon ook in de
figuurlijke zin kon spreken, omdat de Japanse eilandengroep grondige hervormingen
en veranderingen ten goede onderging. De eenheid van het land werd hersteld: eerste
grondwet 1889, eerste parlement 1890, in versneld tempo schakelde Japan over van
een hoofdzakelijk agrarische naar een sterk geïndustrialiseerde economie. Van een
onbetekenend, feodaal natietje rees het op tot een wereldmacht en stààt nu in haar
zenit. Hoe is die snelle klim te verklaren?
Een afdoend antwoord op die vraag is niet samen te vatten in één artikel. Over de
eigen aard van de Japanners, hun denk- en doenwijzen die o.m. hun Wirtschaftswunder
moeten verklaren, zijn bibliotheken vol geschreven2. Wat meer bepaald de
gedachtengang en gedragingen binnen de Japanse zakenwereld betreft, wil ik hier
slechts verwijzen naar een aantal uitstekende studies over dat onderwerp van de hand
van een Brusselse jezuïet, Robert Ballon, die sinds ruim een kwart eeuw verbonden
is aan het departement Economie van de Sophia University (in het hart van Tokio).
Ballons boeken, waarvan het eerste 15 jaar geleden verscheen, behoren tot het beste
wat men daarover - in de Engelse taal - kan raadplegen en zijn aan de universiteit te
verkrijgen.
Van mij wordt verwacht dat ik in een korte bijdrage probeer een tipje op te lichten
van de sluier die om de grondvesten van Japans reuzenprestaties

1

2

Mijn bijdrage was klaar en de titel stond vast, toen ik begon aan de lectuur van Les mille
sentiers de l'avenir van Jacques Lesourne (Editions Seghers, Paris, 1981) en daarin een
hoofdstuk aantrof met de titel Le soleil levant vers son zenith.
Om die overvloedige literatuur enigermate te situeren in het kader van de Japanse psyche en
gedragscode in het algemeen, kan het nuttig zijn een paar algemene essays door te nemen:
We Japanese b.v. (te bevragen bij Fujiya Hotel te Miyanoshita, Hakone, Japan) alsook de
uitgaven van het Japan Culture Institute (Park Avenue 201, Sendagaya 1-20, Shibuya-ku,
Tokyo) zoals Guides to Japanese Culture. A Hundred Things Japanese en andere.
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hangt. Waarom zij wel, en wij niet?, dat is de kernvraag. Enkele aspecten van het
antwoord daarop zullen wij hier in vogelvlucht overschouwen, in misschien te weinig
genuanceerde, wat op de spits gedreven zwart-wittegenstellingen. Vooraf echter
dienen wij nog even te preciseren wat er nu juist te verklaren valt.
Veelal worden de absolute (niet relatieve) cijfers die de economie van verschillende
landen kenmerken, onderling met elkaar vergeleken. Zo bekeken is Japan vandaag
de dag niet (nog niet?) de voornaamste economische macht. Het kent wel de snelste
groei. Men kan echter de voornaamste economische kengetallen ook in verband
brengen met andere gegevens: ze b.v. berekenen per vierkante kilometer van de totale
en de nuttige bodemoppervlakte, per hoofd van de totale en de actieve bevolking,
per eenheid rijkdom aan eigen energiebronnen en grondstoffen (beide laatste ontbreken
nagenoeg geheel in Japan en moeten voor bijna 100% ingevoerd worden). Wanneer
men aldus rekent, wanneer men m.a.w. het geheel van de outputs stelt tegenover het
geheel van de eigen inputs, dan blijkt zonder twijfel dat het rendement van deze
laatste in Japan de overeenkomstige verhoudingen voor alle andere landen (inclusief
die van de reuzen in absolute grootheden, de VSA en de USSR) beduidend overtreft.
Waaraan is dat toe te schrijven?

De NV Japan
Volkshuishoudingen kan men vergelijken met kinderfietsen. Als achter- en drijfwiel
moet dan dienst doen: de zogeheten secundaire sector, de nijverheid, de produktie
van allerlei goederen. De tertiaire sector, de verzorging van allerlei diensten is als
het voorwiel te beschouwen. De twee kleine zijwieltjes zijn: de primaire sector of
de ontginning van de natuur: landbouw, mijnwezen... en de quartaire:
niet-winstgevende activiteiten. In die visie en vergelijking gaat men ervan uit dat de
kleine wieltjes onmogelijk een lekke achterband, laat staan een defect achterwiel
kunnen vervangen of goedmaken: op het achterwiel dient de beste band gelegd te
worden, aan de industrie moet men de beste zorgen besteden. In Japan nu is iedereen,
zonder uitzondering, van de juistheid van die visie overtuigd: niemand, maar dan
ook niemand, spuwt op de hand waaruit de hele bevolking moet eten.
De lezer weet wellicht dat Japan sinds 1945 geen leger meer heeft, geen budget
van landsverdediging. De economie en vooral de industrie nemen,
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zowel in de belangstelling van het volk als in de bekommernis van 's lands bestuur,
de plaats in welke het leger elders bekleedt. De groet aan de vlag - met de stralende
zon - is in de Japanse bedrijven even frequent als in de legereenheden van een aantal
andere landen. De nijverheid van Japan is niet de zaak van enkelen, maar van allen.
Het is vaderlandse plicht en welbegrepen eigenbelang, het zijne bij te dragen tot de
groei en bloei van 's lands ondernemingen. Dat is zo opvallend dat niet-Japanners
het verschijnsel gingen bestempelen als Japan Incorporated, de NV Japan. En
inderdaad, mocht heel Japan morgen in een enkele vennootschap samengebracht
worden, het zou er niet veel anders aan toegaan dan nu reeds het geval is.

Mijn (onze) onderneming, individu en gemeenschap
Stel dat een Europeaan (of een groepje Europeanen) een gesprek poogt aan te knopen
met Japanners (met minder dan minstens twee tegelijk is dat voor een gaijin, een
vreemdeling, niet mogelijk). Zelfs indien beide partijen zich uitsluitend van Engelse
woorden bedienen, dan zullen ze aan de gebruikte woorden nog zeer dikwijls een
verschillende inhoud en betekenis geven. Zegt een Europeaan mijn onderneming
(eerder dan: die waar ik werk), dan impliceert dat doorgaans dat hij eigenaar is van
het kapitaal (of van een groot deel ervan), of dat hij op enige andere grond het daar
voor het zeggen heeft. Voor Japanners evenwel is mijn (eventueel onze) onderneming
gewoon die waar men werkt. Er te mogen werken, tot haar personeel te mogen
behoren, daar is men trots op. Het verzekert, waar men zich ook vertoont, prestige.
Daarom draagt iedereen zonder uitzondering binnen elk van de bedrijven of fabrieken
het ondernemingsuniform. Het uniform van de hoogst geplaatste directeur verschilt
in niets van dat van de nederigste karweitjesman, behalve dat naam en eventuele
hiërarchische rang boven de borstzak vermeld zijn. Eenmaal buiten de onderneming,
dragen ze ook met alle fierheid, in het knoopsgat van hun burgerkleding, het identieke
ondernemingsteken. Dat alles draagt bij tot de bevrediging van die algemeen
menselijke behoefte, die blijkbaar door de Japanners veel sterker dan door ons wordt
aangevoeld: het gevoel en bewustzijn ten volle erkend te zijn als behorende tot een
voorname, prestigieuze gemeenschap, in casu: de eigen onderneming. Nauwelijks
overdreven uitgedrukt, redeneert men in Europa: is wat deugt voor het individu tevens
goed voor de gemeenschap als geheel, des te beter; zo niet, jammer,
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doch dat mag niet beletten voor alles het welzijn van ieder individu na te streven. In
Japan daarentegen, wordt altijd in de eerste plaats geijverd voor het algemeen welzijn
van de hele gemeenschap, in de overtuiging dat dit achteraf ook voor ieder
gemeenschapslid afzonderlijk het beste zal blijken te zijn. Tegenover het Westers
individualisme overheerst in Japan de vrij aanvaarde, gewilde groepsdiscipline. En
dat gaat zéér ver. Het individu cijfert er zichzelf volledig weg ten gunste van de
gemeenschappen waartoe het behoort. In Europa zal niemand zich erover verwonderen
dat hem gevraagd wordt: ‘Wat denk jij persoonlijk daarvan?’. In Japan zou je met
een dergelijke vraag je gesprekspartner echt in verlegenheid brengen. Zulke vraag
impliceert immers dat één of verschillende leden van een groep of gemeenschap zich
aan haar discipline zouden kunnen onttrekken, of zelfs maar een mening zouden
kunnen vertolken die afwijkt van die van de hele gemeenschap. Zo iets doen Japanners
niet, dat is voor hen totaal ondenkbaar. De enige zinvolle vraag, waarop een zinvol
antwoord verwacht mag worden, luidt: ‘Wat denken jullie allemaal samen daarvan?’.
Er is derhalve een fundamenteel verschil tussen de houding van Westerlingen, tuk
op hun onafhankelijkheid, hun volkomen vrije meningsvorming, hun persoonlijke
beslissingen in eigen aangelegenheden, en die van Japanners, die zich pas goed voelen
wanneer ze zich veilig geborgen weten in de schoot van een of andere groep (familie,
reisgezelschap, arbeidsgemeenschap, natie...), wanneer ze hun eigen mening
ondergeschikt maken aan die van de groep, wanneer ze de traditie niet met de voeten
treden maar het overwicht van de oudste in jaren bij de besluitvorming aanvaarden.
Dat verschil in houding is zo belangrijk, dat het best nog iets uitvoeriger wordt
geïllustreerd aan de hand van een persoonlijke ervaring. In 1962 reisde ik een eerste
keer naar Japan. Zowel de dag na mijn aankomst als die voor mijn vertrek bezocht
ik de Belgische ambassade. Daar werd me bij mijn tweede bezoek gevraagd of het
me niet was opgevallen dat niet langer hetzelfde van levensvreugde stralende Japanse
meisje van twee weken voordien voor het onthaal instond. Die vroegere medewerkster
(die uit Hokkaido kwam, het meest noordelijke van de vier grote eilanden van de
Japanse archipel), werd me verteld, was verschillende jaren op de ambassade in
dienst geweest. Iets meer dan een week geleden had haar vader plots laten weten dat
zijn keuze van een echtgenoot voor haar nu gemaakt was; het betrof een inwoner
van Hokkaido die ze helemaal niet kende; ze werd verzocht eerstdaags naar huis
terug te komen om hem te huwen. Ze had de hele dag gehuild, maar onderwierp zich
aan de ouderlijke wens. Zo iets is sedert twintig jaar allicht niet meer de regel en is
intussen nog uitzonderlijker geworden. Het illustreert niettemin op sprekende wijze
de fundamentele neiging tot groepsgedrag van de Japanners.
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Paternalisme en staatstussenkomst
In onze contreien werd in de jaren 1940 tot 1945 nog aanvaard dat het
ondernemingshoofd als een vaderfiguur voor zijn personeel zou opkomen en het zou
helpen de oorlogsellende te boven te komen. Sindsdien echter lijkt een dergelijke
houding steeds meer verdacht en wordt veelal als een poging tot manipulatie
afgewezen. Niets daarvan in Japan. Een onderneming met enig aanzien verschaft
haar ongehuwde medewerkers en gehuwden die het wensen, altijd logies in
flatgebouwen die op de fabrieksgronden opgetrokken worden, staat in voor hun
verdere algemene en beroepsvorming, stelt uitgeruste terreinen en lokalen ter
beschikking voor sportbeoefening en andere vrijetijdsbestedingen, biedt maaltijden
aan in bedrijfskantines enz... Bovenal verzekert ze haar medewerkers ononderbroken
tewerkstelling tot de pensioenleeftijd, met een van jaar tot jaar iets hogere vergoeding
voor hetzelfde werk. Op grond hiervan beschouwen trouwens de Japanse boekhouders
alle personeelskosten als vaste kosten, die vooraf vrij nauwkeurig te budgetteren zijn
en door onsamendrukbaarheid gekenmerkt worden. Het is wel bekend dat hun
Westerse collega's deze kosten altijd in de veranderlijke uitgaven opnemen.
In Europa verwerpen de ondernemingen geenszins ‘money without strings’: zij
aanvaarden (gretig?) dat de staat financiële tussenkomst verleent, maar willen niet
dat hij daar voorwaarden aan verbindt of op beleidsniveau tussenbeide komt.
Algemene, voor alle ondernemingen geldende staatsreglementeringen, worden met
nog meer klem afgewezen. In Japan is er, om redenen die onder de volgende hoofding
worden uiteengezet, nooit sprake van financiële overheidstussenkomst. Maar
aangezien de ondernemingen zich wensen te gedragen als onderdelen van de NV
Japan, achten zij het normaal dat de overheid, door tussenkomst van het MITI
(Ministry of International Trade and Industry), als scheidsrechter toeziet op de
voornaamste ondernemingsgedragingen. Voor elke associatie die een Japanse en een
buitenlandse onderneming met elkaar willen aangaan, voor elk akkoord betreffende
technologische bijstand die de ene aan de andere onderneming wil verlenen, voor
elke nieuwe activiteit of belangrijke capaciteitsverhoging van een reeds bestaande
bedrijvigheid, is de goedkeuring van het MITI vereist. En die wordt pas verleend na
een grondig onderzoek, waaruit moet blijken dat het project niet alleen voor bepaalde
privébelangen, maar voor de natie als geheel gunstige vooruitzichten biedt. Zo wordt
vermeden, dat er voor een of ander produkt een zinloze overcapaci-
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teit en/of schadelijke mededinging tussen Japanse ondernemingen zou ontstaan. Maar
er wordt tevens streng over gewaakt monopolies en economisch machtsmisbruik
tegen te gaan.

Financieringsnormen en -modaliteiten
De Westerse ondernemingen zijn, om hun verregaande autonomie en vrijheid van
handelen te vrijwaren, verplicht een hoge graad van financiële autonomie te
handhaven. Ze moeten een verhouding nastreven van de hoeveelheid eigen middelen
tot het totaal van hun middelen die 10 jaar geleden nog de 50% benaderde, nu echter
wel lager ligt. Alleen op die wijze kunnen tussenkomsten op beleidsniveau van
staatslichamen of van financiële organismen of een catastrofe van veel ergere aard
voorkomen worden. Op enkele uitzonderingen na, overtreft die verhouding in de
Japanse ondernemingen de 20% niet. En dat stelt geen enkel van de problemen die
een soortgelijke financiële structuur hier zou opleveren. Japanse ondernemingen
zoeken immers niet ten alle prijze volkomen onafhankelijk, om niet te zeggen
eigenzinnig te handelen. Ze betrachten integendeel optimale samenwerking met
overheid en bankwezen of financiële wereld. Voelen zij zich op eigen houtje niet
sterk genoeg, dan kunnen ze nog altijd steun zoeken bij een van de zeer machtige
financieel-industriële groepen, de vroegere zaibatsu's, tegenwoordig keiretsu's (een
term waarvoor in onze taal geen overeenstemmend woord bestaat; misschien kan de
betekenis ervan het beste worden weergegeven door de combinatie van twee
belangrijke functies: die van een holding bij ons - in Japan na de oorlog verboden met die van een commercialiseringsvennootschap). Het bankwezen, van zijn kant,
ook al om niet door de overheid op de vingers te worden getikt, en met geen
herdisconteringsproblemen bij de Centrale Bank geconfronteerd te worden, beschouwt
het niet als zijn taak zich in de plaats te stellen van de nijverheidsdirecties, maar wel
ze ten volle te steunen. Het weet trouwens en vertrouwt erop dat slechts op grond
van bekwaamheid en verdiensten toegang tot de hoogste hiërarchische echelons in
's lands ondernemingen mogelijk is.
Het voornaamste verschil in benadering van het financieringsaspect zou kunnen
zijn dat bij ons, buiten het oog van vadertje staat, financiële instellingen
ondernemingen van geldmiddelen voorzien, terwijl in Japan, onder toezicht van de
overheid, dé financiële wereld dé nijverheid van de nodige zuurstof voorziet.
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Gezamenlijke en persoonlijke doelstellingen
Het kan niet ontkend worden dat aan beide kanten van de Noordatlantische Oceaan
maximalisering van de ondernemingswinst én van de inkomens van de medewerkers
bijna tot een obsessie geworden zijn. Men verdedigt ze wel niet langer, zoals in de
gouden jaren zestig, als prioriteiten op zich, maar eerder: in hoofde van de
onderneming, als voorwaarde en middel voor haar voortbestaan, haar continuïteit,
haar groei, haar vast en zo mogelijk toenemend werkaanbod; en in hoofde van de
medewerkers, als maatstaf van persoonlijk kunnen en bekwaamheid en als prikkel
tot een inzet die nooit mag worden ontmoedigd. In Japan worden zonder twijfel
dezelfde doelstellingen eveneens belangrijk geacht. Niettemin liggen de hoofdaccenten
daar helemaal anders. Voor een Japanse onderneming is maximalisering van haar
marktaandeel prioriteit nummer één, en voor haar medewerkers: promotie in de
ondernemingshiërarchie.
In Japan - we zagen het reeds - worden de ondernemingen anders gefinancierd
dan in Europa. Bij ons speelt autofinanciering van de ontwikkeling een voorname
rol, moet de winst hoge dividenduitkeringen en stijging van de beurswaarde der
aandelen mogelijk maken, want deze zijn het lokaas voor het aantrekken van meer
eigen middelen. En de verhouding van deze tot het geheel van de aangewende
middelen mag niet beneden een vrij hoog percentage vallen, zoniet verliest de
onderneming haar wendbaarheid. In Japan maakt men zich daaromtrent geen al te
grote zorgen, aangezien iedereen er één en hetzelfde spel speelt. Vertrouwen moet
worden ingeboezemd aan geldverschaffende instellingen die met een vaste, weliswaar
hoge rente vrede nemen. Die instellingen moeten worden aangezet steeds grotere
bedragen, nodig voor snelle groei, ter beschikking te stellen. Welke betere waarborg
zouden ze daartoe kunnen verlangen dan een sterke en almaar sterkere marktpositie?
Wat de leidinggevenden in de industrie betreft: naarmate ze hoger opklimmen in
de hiërarchie, wordt een groter deel van hun uitgaven niet via hun salaris, maar
rechtstreeks door de onderneming ten laste genomen. Dat kan betreffen: de
huisvesting, een wagen, eventueel zelfs een chauffeur, lidgelden (astronomisch hoog
aldaar) in allerlei verenigingen (b.v. in een golf- of tennisclub) en vele andere. Er
wordt m.a.w. eerder dan ernaar te streven zelf meer te kunnen uitgeven, getracht zelf
minder te hoeven uitgeven voor een niettemin groeiend pakket.
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Besluitvorming en conflicten
De lezer zal wel het meest vertrouwd zijn met systemen in het bedrijfsleven waar
helemaal bovenaan een beslissing wordt getroffen die dan, cascadegewijs, trap na
trap in de hiërarchie, neerwaarts wordt doorgegeven. Of er aan de besluitvorming al
dan niet werd deelgenomen, of er participatie is geweest, in welke mate, volgens
welke modaliteiten, door wie, het zijn allemaal aspecten die van geval tot geval ten
zeerste verschillen. In de Japanse zakenwereld gaat het er heel anders aan toe. De
topman of topinstantie zal hoogstens degenen die het nauwst bij een probleemsituatie
betrokken zijn - en dan nog het liefst onrechtstreeks - laten voelen eerder dan het
hun te zeggen: ‘Daar doet zich een probleem voor. Het komt jullie toe een oplossing
voor te stellen. Die zou best niet al te lang op zich laten wachten’. Doorgaans zullen
de betrokkenen niet eens wachten op die wenk van hogerhand om in gang te schieten.
Ze zullen, met zovelen mogelijk op hun hiërarchisch niveau, onder een aantal
mogelijke wisseloplossingen die uitkiezen welke hun voorkeur geniet. Dan stellen
ze een document op waarin ze het probleem bondig stellen, de wisseloplossingen
vermelden, de gekozen oplossing aanduiden, en de redenen voor die keuze kort
uiteenzetten. Dat document blijft volkomen naamloos en begint te circuleren,
zijwaarts, neerwaarts en opwaarts, bij al wie van ver of nabij met het probleem en
de oplossing te maken kan hebben. Wie met het voorstel akkoord gaat, brengt op het
document zijn naamstempel rechtop aan. Wie niet kan instemmen, brengt zijn
naamstempel omgekeerd aan: dat is het sein voor besprekingen van de initiatiefnemers
met hem, met een al dan niet verbeterde versie als resultaat. Pas wanneer de laatste
versie een algemene consensus heeft bereikt, wanneer de vele (soms honderden)
stempels rechtop zijn aangebracht, gaat het ringisho (dat is de benaming van het
document) naar de instantie die voor de uiteindelijke beslissing bevoegd is. Deze
constateert dat iedereen akkoord gaat en zet, met haar rechtop aangebrachte
naamstempel, het licht op groen.
Dit ringi-systeem, waarbij de verantwoordelijkheid op allen te zamen en niemand
in het bijzonder berust, bevredigt de neiging tot groepsgedrag van de Japanners, is
weliswaar tijdrovend in de voorbereidingsfase, maar bijzonder doeltreffend bij de
uitvoering, die snel en zonder enige aarzeling plaatsvindt. Dat systeem blijkt te
verkiezen boven een handelwijze waarbij misschien vlugger beslist wordt (al gaat
er ook in het Westen heel wat tijd op in allerlei voorafgaand stafwerk bij vele
beslissingen), maar waarbij men in de uitvoering, bij gebrek aan ruime raadpleging
en participatie
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vooraf, vaak op tegenstand botst.
Typisch is, hoe in Japan een ‘staking’ verloopt. Ten teken van protest dragen de
stakers een armband, maar werken niet minder ijverig door. Het bewustzijn overheerst
dat de goede gang van de onderneming niet geschaad mag worden, want dan komen
's lands economie, het algemeen welzijn, de welvaart van allen en van ieder in het
gedrang. Aan de andere kant zijn die armbanden niet minder efficiënt dan enig ander
middel (een staking op zijn Europees) om de ondernemingsleiding onmiddellijk,
zonder het minste uitstel, alle nuttige initiatieven te doen nemen ten einde de gerezen
conflictsituatie, de storing in het harmonieuze samen leven en werken, zo gauw
mogelijk uit de wereld te helpen.

Werklust en produktiviteit
Ere-voorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond Stouthuysen heeft eens berekend
dat in België, rekening houdend met alle gewettigde en niet-gewettigde afwezigheden,
de totale gemiddelde aanwezigheidsduur op het werk over een geheel jaar nog amper
meer dan 1.700 uren bedraagt, hetzij - over 52 weken gespreid - ongeveer 33 uren
per week. Wie bij ons nog op zoveel vakantiedagen recht heeft, verklaart: ‘Ik moet
nog zoveel vakantiedagen nemen’. Daartegenover staat dat weinig Japanners gebruik
maken van alle vakantiedagen waar ze recht op hebben: wie op zaterdag of zelfs
zondag, toevallig een van Tokio's kantoorgebouwen binnenstapt, zal daar altijd een
aantal open deuren vinden en bedienden die volop aan het werk zijn.
Het is in Japan geen zeldzaamheid dat de machines zeven dagen op de zeven,
vierentwintig uren van de vierentwintig, week in week uit en jaar in jaar uit, op de
onderhoudsbeurten na, draaiend worden gehouden. En wanneer een Japanner werkt,
dan wérkt hij. Het is net of de arbeid voor hem geen last is, maar veeleer een soort
sportbeoefening: bijna alle werknemers werken praktisch iedere dag meer uren dan
officieel geregistreerd. Geen wonder dus dat de produktiviteit, zowel van de arbeid
als van uitrusting, ginds zoveel hoger ligt dan overal elders. Het is hier niet de plaats
om daarop in te gaan, maar er zijn hieromtrent cijfers beschikbaar die indrukwekkend
en zelfs ontstellend zijn.
Deze op zichzelf reeds opmerkelijke resultaten worden nog in de hand gewerkt
doordat - althans in succesvolle Japanse ondernemingen - de arbeiders niet worden
aangeworven vooraleer ze tot hun volle achttien jaar school hebben gelopen, reeds
op vijfenvijftigjarige leeftijd met een gouden
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handdruk worden afgedankt, en zich tussen beide leeftijden in bijzonder fit houden,
fysisch door veelvuldig turnen en beoefenen van sport, intellectueel door herhaalde
bijscholing. Voorstellen tot verbeteringen in de fabricagewijzen, waaruit weer verdere
produktiviteitsverhoging volgt, zijn van aldus ingestelde en gevormde medewerkers
van alle rang natuurlijk veel talrijker dan bij ons. Er weze nog een laatste, in dit
verband belangrijke factor vernoemd: het aantal ingenieurs per honderd arbeiders is
in Japan een veelvoud van de hier gangbare verhouding. Het gevolg daarvan is dat
de produktieprocessen werkelijk tot het uiterste bestudeerd én verbeterd worden.
Hier past wellicht nog een bijkomende opmerking over het veel gesmade kopiëren
van de Japanners. Hoeveel Europeanen hebben zich al geërgerd aan de Japanse
‘hebbelijkheid’ om modellen en produkten van het buitenland over te nemen en ze
- op het eerste gezicht althans - slaafs te kopiëren! Bij nader torzien zal evenwel altijd
blijken dat er toch enige wijzigingen in aangebracht zijn. Maar ook dan nog komt
deze handelwijze als onaanvaardbaar over bij de op maximale originaliteit gestelde
Europeanen. Zij beseffen niet dat voor Japanners - sinds vele eeuwen - het toppunt
van de kunstzinnigheid er niet in bestaat met iets volkomen nieuws voor de dag te
komen. In de grafische kunsten, de muziek, de verschillende literaire genres bestaat
de hoogste kunst erin, een paar verbeteringen aan te brengen aan een meesterwerk
dat algemeen als dusdanig erkend is. Waarom opnieuw uitvinden wat reeds deugt?
Waarom zich niet beperken tot het verbeteren van wat in een kunstwerk misschien
voor verbetering vatbaar is? En waarom zou dat alleen voor de kunst gelden?

Ethische aspecten
Niet zelden komen westerlingen tot de conclusie, meestal na een eerste en nog vrij
beperkt contact, soms ook na langdurigere en nauwere omgang met Japanners, dat
zij zich in zaken amoreel en zelfs immoreel gedragen. Niets is minder waar. Zij
houden zich aan hùn ethische normen even streng - zo niet strenger - en nauwgezet
als wij aan de onze. Het misverstand spruit hieruit voort, dat de traditionele,
overgeërfde morele normen zélf, in Japan, veelal grondig afwijken van - zelfs strijdig
zijn met - die van het Westen. Bovendien zijn vele christenen geneigd om tussen
hoogstaand zedelijk gedrag en overtuigd geloof een nauwe binding onontbeerlijk te
achten; het ene lijkt hun zonder het andere moeilijk vol te houden, hoewel ze ook
zelf in hun omgeving moreel onbesproken personen kennen die elk
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godsgeloof afwijzen. De scheiding, bij Japanners zo opvallend, tussen ethos en
godsdienstigheid, lijkt wie er zo over denkt, niet geloofwaardig, onbetrouwbaar,
onaanvaardbaar.
Misschien voelen deze mensen zich in hun zienswijze gesterkt door de
ontgoocheling van sommige katholieke missionarissen. Die hebben soms vele jaren
geijverd voor bekeringen. En dan constateren zij dat sommige van die bekeerlingen,
zelfs na vele jaren voorbeeldige geloofspraktijk, tóch nog, zoals hun ouders en
voorouders, boeddhistisch wensen te sterven en begraven te worden! Eerste spontane
reactie: Japanners zijn veinzers, huichelaars, doen zich voor als christenen, maar zijn
het niet in hun hart. Die overijlde beoordeling of veroordeling berust op een
miskenning van een fundamentele Japanse kentrek. Enigszins simplistisch uitgedrukt,
staat tegenover de Westerse (christelijke en niet-christelijke) belijdenis: ‘in dit (ene)
geloof (of ongeloof) wil ik leven én sterven’, de Japanse: ‘in deze godsdienst (shinto)
of zelfs godsdiensten (boeddhisme, confucianisme en andere behalve shinto) wil ik
leven, maar in die andere (boeddhisme) wil ik sterven en begraven worden’. In Japan
en het christendom3 lezen we: ‘... de Japanse religiositeit... is niet statisch, consistent,
niet exclusief en niet onverzoenlijk. De Japanners verdelen als het ware hun religieuze
gevoelens en praktijken. Ze krijgen alle een plaats in hetzelfde hart. De pluraliteit
van religies in één en dezelfde persoon is daarvan het gevolg’4. Bekering betekent
voor een Japanner niet noodzakelijk hetzelfde als voor Chlodoweg (‘Aanbid wat je
verbrand hebt en verbrand wat je hebt aanbeden’), niet noodzakelijk de verschillende
religies die hij altijd al met elkaar verzoend heeft, afzweren voor die éne nieuwe.
Bekering kàn betekenen: ook zijn nieuwe (christelijke) godsdienst verzoenen met
degene die hij reeds aankleefde, en in geen geval breken met eeuwenoude gewoonten
zoals de verering van de voorzaten. Dit kan misschien ook een goed begrip van wat
volgt vergemakkelijken.

3

4

In Dr. E. Piryns, Japan en het christendom, Lannoo, Tielt/Utrecht, 1971, dl II, p. 271. In een
mededeling aan de redactie bevestigde P. Umans s.v.d. (missionaris in Japan) dat heel wat
Japanners zich inderdaad tot verschillende ‘godsdiensten’ tegelijk bekennen. Velen volgen
de shintoïstische rituelen voor de viering van blijde gebeurtenissen (huwelijk, geboorte) en
bewaren de boeddhistische uitsluitend voor begrafenissen. Bij de officiële telling van de
godsdienstige belijdenissen in Japan, bleek de totale som vele miljoenen eenheden groter te
zijn dan de Japanse bevolking zelf! Volgens de officiële telling noemden 5 miljoen Japanners
zich christen, terwijl de telling van alle erkende leden, uitgevoerd door alle christelijke kerken,
ternauwernood één miljoen opleverde.
Het verschijnsel is trouwens niet uniek. Ook op Sulawesi (Celebes) b.v. worden christenen
(protestanten en katholieken) niet zelden begraven volgens de gebruiken die voor hun
voorouders golden.
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Uw ja zij ja, uw neen zij neen
Een steeds terugkerende klacht in de mond van westerlingen die niet met Japan
vertrouwd zijn: ‘Ze hebben niet neen gezegd, en toch doen ze alsof’. In Japan mag
je nooit neen zeggen, dat is al te grof, maar er bestaan wel twintig manieren om ja
te zeggen. Sommige daarvan hebben voor een goed verstaander geen grotere
draagwijdte dan: Ja, ik heb je begrepen (maar stem niet in). Ja, het spijt me. Ja, daar
moet ik over nadenken. Enzovoort. Context en gelaatsuitdrukking zijn belangrijker
dan de woorden. De tussenkomst van tolken (cfr. infra) en de meer beheerste mimiek
van de Japanners (men tracht zijn emoties niet te verraden) maken het de
niet-Japanners natuurlijk nog moeilijker. Een nog veel ernstiger klacht: ‘Ik heb een
geschreven contract met hen, maar ze lappen het aan hun laars. En ga eens procederen
in zo'n land!’ Daaromtrent kan men in A Hundred Things Japanese, geschreven door
Amerikanen die Japan vrij goed kennen, lezen (pp. 108-109): ‘Een westerling die
naar Japan komt... zal meestal wel andere verwachtingen koesteren dan Japanners
betreffende de wijze waarop men zich moet gedragen in omstandigheden waar er
contracten worden getekend... De uitvoering van de contracttermen kan, in grotere
mate dan in het Westen, afhankelijk gesteld worden van al dan niet gewijzigde
omstandigheden. Op “gewijzigde omstandigheden” beroept men zich in Japan zelfs
veelvuldig... Meer in overeenstemming met de traditionele gedragscode (dan de
slaafse toepassing van teksten die in andere omstandigheden zijn opgesteld) is de
notie van verplichting om de vereisten in acht te nemen van de tussen partijen tot
stand gekomen goede relatie... Er is een uitgesproken tendens om menigsverschillen
te regelen buiten de gerechtshoven, door onderhandelingen die rechtstreeks
plaatsvinden of met tussenkomst van een bemiddelaar. Aandringen op een proces,
verzoening en compromis afwijzen, wordt nog steeds als een schande of een grofheid
beschouwd en zou heel nadelig kunnen uitvallen voor toekomstige transacties van
de vreemde onderneming in Japan’. Westerse ondernemingen die in Japan contracten
afsluiten moeten weten dat de letter ervan na enige tijd van weinig tel is, maar dat
de geest standhoudt: in het nastreven van hun eigen belangen moeten de partijen ten
volle rekening houden met die van de andere partij, en beider belangen bekijken in
het licht van de omstandigheden van het ogenblik, vooral wanneer de onderlinge
samenwerking reeds geruime tijd aan beide betrokken partijen voldoening schonk.
M.a.w. een contract is ginds eerder een intentieverklaring om altijd de wederzijdse
goede betrekkingen levendig te houden, dan
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een tekst die ne varietur in alle omstandigheden letterlijk toegepast moet worden.
Ik heb al gezegd dat een buitenlander er zelden of nooit in slaagt een belangrijk
zakengesprek te voeren met een alleenstaande Japanner: of de besprekingen in Japan
plaatsvinden of hier, altijd zal de Japanse onderhandelaar zich laten bijstaan door
een tolk en al zijn antwoorden in de Japanse taal verstrekken. Ook indien hij zelf
heel goed Engels spreekt en in de vrije momenten in het Engels converseert. Het is
mij zelfs meer dan eens overkomen dat dezelfde Japanner de ene dag als tolk optrad
voor een hogere in rang, maar de volgende dag nog uitsluitend Japans sprak en door
een ondergeschikte liet vertalen; en als de vertaling van de tolk onvoldoende werd
bevonden, corrigeerde hij ze zelf. Westerse onderhandelaars kunnen zich aan die
praktijk ergeren, wie de ware bedoeling ervan niet kent, kan ze discriminerend vinden
en er aanstoot aan nemen. De Japanse gesprekspartner kan er namelijk voordeel uit
halen: hij hoort alles twee keer, eerst in het Engels en dan in het Japans; hij krijgt
iets meer tijd om zijn antwoord voor te bereiden. Als vreemdeling kun je je evenwel
vrij spoedig aanpassen: je denkt zelf na terwijl er Japans wordt gesproken en
observeert het gelaat van je tegenspeler, wat meestal belangrijker is dan aandachtig
de Engelse vertaling van zijn woorden te beluisteren. Maar hoe dan ook, het
schijnvoordeel voor de Japanse gesprekspartner is helemaal niet de bedoeling van
deze handelwijze: haar origine is de eis dat een Japanner nooit gezichtsverlies mag
lijden. Met buitenlanders dreigt dat gevaar veel meer dan onder Japanners onderling.
De vreemdeling kan onverwacht aanstoot nemen aan sommige uitlatingen; dan wordt
er voorgewend dat de tolk foutief vertaald heeft en is er voor de Japanse
onderhandelaar geen gezichtsverlies. Omgekeerd kan de vreemdeling, uit
onwetendheid of gebrek aan zelfbeheersing, een uitdrukking gebruiken die in de
mond van een Japanner een belediging zou zijn. Dan zorgt de tolk ervoor in het
Japans een interpretatie te geven die door de beugel kan en doet de Japanse
onderhandelaar alsof hij slechts de woorden in het Japans heeft gehoord en begrepen,
en is er opnieuw voor niemand gezichtsverlies.

Zaken doen met Japan?
In deze bijdrage werden vooral de moeilijkheden voor een goed wederzijds begrip
tussen Japanners en westerlingen beklemtoond. Maar het was allerminst de bedoeling,
westerlingen dan maar te ontraden om met Japanners zaken te doen. Integendeel, de
ervaring leert dat daarvan evenveel voldoe-
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ning te verwachten valt in Japan als in enig ander land ter wereld, als het maar goed
wordt aangepakt. Wel vereist dit veel meer voorstudie, een betere en langduriger
voorbereiding, een grotere bereidheid om zich aan lokale omstandigheden aan te
passen. Succes zal bovendien slechts gewaarborgd zijn als aan een paar essentiële
voorwaarden voldaan wordt. Of je hier wil fabriceren om naar ginder te exporteren,
of je technische bijstand wil verlenen, of voor eigen rekening (ten dele althans) het
produkt ter plaatse wil aanmaken om het daar te verkopen... één belangrijke
voorwaarde zal altijd zijn: dat je iets te bieden hebt dat in Japan nog geen ingang
heeft gevonden. En de tweede voorwaarde luidt: dat je bereid moet zijn om alle
fabricage- en handelsverrichtingen volledig aan de Japanners toe te vertrouwen, met
sommigen van hen scheep te gaan, ervan af te zien het allemaal op eigen houtje te
willen aanvatten. Net als bij een huwelijk stel je beter uit tot je de ideale partner
gevonden hebt, je stort je liefst niet in een dermate riskante onderneming met de
eerste de beste partner die zich aandient. Maar er kan nauwelijks iets boeienders
bedacht worden dan kennis te maken - en die kennis alsmaar te verdiepen - met een
land en een volk die zo zeer van de onze verschillen.
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Jacques Demy: Une chambre en ville
Eric de Kuyper
Buiten Frankrijk is Jacques Demy (1931) voornamelijk bekend door zijn film Les
parapluies de Cherbourg (1963). In Frankrijk geldt deze film ook als Demy's grootste
commerciële succes, maar daar wordt hij toch voornamelijk geroemd voor zijn eerste
speelfilm, Lola (1960), een van de hoogtepunten van de ‘Nouvelle Vague’. Zo te
zien lijkt het een beetje alsof Demy de filmer is van één film (voor de ene Les
parapluies, voor de anderen Lola) al heeft hij sedert zijn debuut al tien speelfilms
gedraaid. Hij heeft films gemaakt in de Verenigde Staten (Model Shop, 1968,
onderschat en te herontdekken), Engeland (The Pied Piper, 1971) en Japan (Lady
Oscar, 1978). Een groots project met de Sovjetunie is niet doorgegaan (Anouchka).
Niettegenstaande zijn grote successen - voor enkele films ook op commercieel vlak
- is zijn carrière niet zo gelukkig. Meer dan zijn vrienden van de Nouvelle Vague,
Truffaut, Chabrol, Godard en zelfs Rohmer of Rivette, heeft hij telkens opnieuw
moeilijkheden gehad om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Zijn nieuwste
film Une chambre en ville is een van zijn oudste projecten.
Demy, de filmer van één enkele film? Op een dieperliggend vlak is dit niet onjuist.
Hij schrijft zelf zijn scenario's, herneemt steeds min of meer dezelfde situaties, en
vooral dezelfde personages. Van de ene film in de andere wordt gerefereerd aan een
‘gemeenschappelijk verleden’: al zijn personages behoren tot één grote familie, en
hebben dezelfde achtergrond: de Franse provinciestad - Nantes, Cherbourg, Rochefort,
Nice, en zelfs Los Angeles wordt voor Demy een soort provinciestad (en de held
vindt er Lola, die uit Nantes komt!). Behalve zijn sprookjesfilms Peau d'âne en The
Pied Piper en zijn stripfilm Lady Oscar, maken al zijn films deel uit van één grote
film. Zoals er in de vorige eeuw Franse romanciers waren (Balzac, Zola) die
romancycli schreven, zo filmt Demy van de ene film in de andere eenzelfde
familiegeschiedenis. Ook iemand als Truffaut heeft in een drietal films één personage
(Antoine Doinel, de acteur Jean-Pierre Léaud) gevolgd, van adolescent tot dertiger.
Maar wat bij Truffaut verbonden was met het ouder worden van één van zijn acteurs
(die hij als
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puber reeds gebruikte in Les quatre cents coups) en dus iets mechanisch had, van
buitenaf opgelegd, is bij Demy gebonden aan personages die hij laat evolueren,
nuanceert en waarop hij variaties maakt.
Het model is reeds gegeven vanaf Lola en daar reeds op een erg complexe wijze,
als een matrijs. Verschillende personages uit de film zijn in feite telkens één figuur
op verschillende leeftijd: Lola is aanwezig - als jongere versie van zichzelf - in de
veertienjarige Cécile, en de moeder van Cécile kan gezien worden als een oudere
versie van Lola (en van haar eigen dochter Cécile). Hetzelfde gebeurt met de andere,
mannelijke personages. Dat komt omdat hun leven draait rond de verliefdheid en
verliefd zijn één grote herhaling is van ontmoetingen en verloren gaan, wachten en
terugvinden. Tot twintig jaar later, in Une chambre en ville...
Gelijkenissen met Truffaut, ja, ook de toonaard waarin hun filmverhalen zich
afspelen lijkt wel dezelfde. Over vele films van Truffaut en die van Demy kun je
bijna in dezelfde bewoordingen spreken: ze zijn intiem, teder, kwetsbaar, nostalgisch,
en kleinburgerlijk Frans. Triest en frivool. Maar telkens opnieuw moet ik bij mezelf
constateren dat het bij Demy zo veel krachtiger, diepzinniger, kortom geslaagder is
dan bij Truffaut. Alleen... veel meer films van Demy zijn mislukt!
Het begrip ‘sfeer’ dat hier meteen voor de geest komt, is moeilijk te hanteren. Dus
laat ik het maar omzeilen via de film-schriftuur. Demy's scenario's zijn prachtig
geschreven. Hij heeft een oor en gevoel voor dialogen zoals geen enkele hedendaagse
Franse filmer (ook hierin evenaart of overtreft hij vaak een andere ‘aanverwante’
filmer, Eric Rohmer). Een voorbeeldje uit Lola. Roland, een jongeman, maakt kennis
met Madame Desnoyers, die hem naar zijn achtergrond en herkomst vraagt. Dit is
sowieso een niet erg dankbare informatie en steeds moeilijk te formuleren. Bij Demy
klinkt het zo: Madame Desnoyers: ‘Vous avez fait des études importantes?’ Roland:
‘Pas plus que çà. J'ai dû travailler très tôt. Mes parents étaient pauvres. Puis ils ont
divorcé. Mon père était marin, et ma mère passait sa vie à l'attendre. Alors, un beau
jour, elle ne l'a plus attendu. Elle a épousé un employé de la SNCF qui n'était jamais
là non plus, d'ailleurs. Pas de chance’1.
Er steekt muziek in zulke dialogen. Ze ‘vertellen’ vanzelf waarover het gaat: door
het ritme van de taal, de cesuren, de lengte van de zinsneden, enz. Eenmaal gehoord
heb je ze zó in het oor. Neem bijvoorbeeld een ontmoeting tussen het danseresje Lola
en Roland - na zovele jaren (Lola

1

Het scenario van Lola verscheen in L'Avant-Scène Cinéma, no 4, 1961.
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moet je je dan voorstellen met de iets onzekere, frêle-kwetsbare stem van Anouk
Aimée, van wie dit misschien de beste rol is):
Roland: ‘Tu es mariée?’ - Lola: ‘Non. Enfin presque... çà me fait plaisir de te voir.
Tiens mets ta main là (ze legt zijn hand op haar hart; Roland is verlegen en tevens
ontroerd). Tu te rends compte. J'ai le coeur qui bat à se rompre. Et toi?’ - Roland:
‘Moi quoi?’ - Lola: ‘Tu es marié?’ - Roland: ‘Non. C'est drôle que nous nous soyons
rencontrés’.
Niet enkel een vlotte dialoog, maar humoristisch ook nog. Het wisselende ritme,
de gedachtensprongen, en vooral ook de woorden die, zoals bij Renoir, zo treffend
gekoppeld worden aan iets lichamelijks: woorden zijn er ook om te tasten, te bestrelen.
Woorden hebben te maken met het lichaam, ademhaling en gevoelens. Demy laat
deze scène door Anouk Aimée hijgend spelen: je weet niet precies of ze buiten adem
is omdat ze zich gehaast heeft (ze komt van haar werk, heeft onderweg haar zoontje
opgehaald) of omdat ze emotioneel geschokt is door deze nieuwe ontmoeting. Beide
vermoedelijk. De onzekerheid geeft die scène net even iets meer. En hier zoals bij
Eric Rohmer (La femme de l'aviateur, Le beau mariage) een vreemde vermenging
tussen alledaagse taal - het cliché, bijna de platitudes van het Frans - en de literaire
wendingen: ‘c'est drôle que nous nous soyons rencontrés’ in plaats van het meer
alledaagse ‘que nous nous sommes...’). De gesproken taal van de straat, maar die
tevens toch literair klinkt (via Maupassant, naar Musset en Marivaux).
De taal bij Jacques Demy klinkt als muziek, de situaties worden uitgewerkt als
kleine ballétjes. Geen wonder dat Demy dan ook echte musicals heeft willen maken,
Franse equivalenten van de Amerikaanse musicals. Maar daar begint voor mij de
moeilijkheid. Noch Les parapluies de Cherbourg (1963), noch Les demoiselles de
Rochefort (1966), noch zijn jongste film, Une chambre en ville (1982), kan ik echt
waarderen door die toevoeging van muziek en dans. In Lola, maar ook in La baie
des anges (1962) en in Model Shop (mijn drie meest geliefde Demy-films) snakt de
toeschouwer naar muziek: alle situaties, hoe triest of somber ook, hebben een muzikale
dimensie; de verhoudingen tussen de personages hebben de glijdende en afgewerkte
elegantie van choreografie. Daarbij wordt veel klassieke muziek gebruikt (Bach,
Beethoven, Mozart, Weber in Lola; Bach, Schumann, Rimsky-Korsakow, naast
rock-muziek, in Model Shop), muziek die contrasteert met de documentaristisch
aandoende opnamen van de straten van Nantes (Lola) of Los Angeles (Model Shop),
maar die de ‘zuiverheid’ van de gevoelens uitdrukt, hun kwetsbaar anachronisme.
Want alle personages zijn frêle, sentimentele dromers, niet het minst de
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mannen, hetgeen weer een erg mooi contrast oplevert in Demy's miskende
Amerikaanse film, waar de mannelijke acteur tegelijk zo stoer, atletisch én kwetsbaar
is.
Kortom, Demy's kunst werkt het beste wanneer hij niet alles uitspreekt, wanneer
hij aan de muziek iets overlaat wat het beeld niet kan zeggen, wanneer de dialogen
de emoties suggereren in plaats van te illustreren, wanneer de alledaagsheid staat
voor de romantische gevoelswereld van al die mensen. Je kunt dit ‘pudeur’ noemen.
Het is een zeldzame kunst, niet alleen in de geschiedenis van de film.
Geen wonder dan, dat wanneer Demy de dialogen laat zingen (zowel Les parapluies
de Cherbourg als Une chambre en ville zijn een soort van opera-films, in die zin dat
alle dialogen gezongen worden) ze hun verborgen dimensie verliezen; de lyriek wordt
niet meer gesuggerereerd, maar letterlijk geënsceneerd. Wat frêle en kwetsbaar was,
wordt week en weeïg; het sentimentele wordt sentimentalistisch. Ook de filmische
beperkingen zelf dragen daartoe bij. Een echte musical eist een moeilijke technische
voorbereiding (play-back, gepostsynchroniseerde zangstemmen voor de acteurs,
enz)... Een musical film je niet ‘zo maar’ uit de losse hand, zoals het bij de
Nouvelle-Vague-filmers de gewoonte was. Alles is te duur; er dient dan ook goed
gepland, gerepeteerd. En het lijkt wel of de hele cinema-apparatuur Demy lam legt.
De ‘passage Pommeray’, een mooie 19e eeuwse winkelpassage in Nantes, die zowel
in Lola als in Une chambre en ville voorkomt, nodigt in de eerste film uit tot spontaan,
quasi geïmproviseerd camerawerk. In Une chambre moest alles mathematisch worden
uitgekiend en is de passage dan ook gedeeltelijk in de studio nagebouwd. De losheid
van de camera wordt hier vervangen door een beklemmende locatie, die bewegingen
opdringt, looptrajecten vooraf uitstippelt. Dit heeft natuurlijk ook zijn weerslag op
het spel van de acteurs. Terwijl ze in Demy's niet-muzikale films zo
gestileerd-spontaan lijken, worden ze in de musicals als stijve poppen.
Jacques Demy is dus een filmmaker die ik met gemengde gevoelens bejegen. Hij
heeft zo veel films gemaakt die me nogal onverschillig laten en die, geloof ik, weinig
eer toevoegen aan de Franse film van de jongste twintig jaar. Maar hij is ook de
auteur van een heel eigen universum, dat in een paar grandioze films wordt
opgeroepen. Wanneer je dan, om de vergelijking van bij het begin terug op te nemen,
Demy vergelijkt met Truffaut, lijkt de laatste Demy te parodiëren. Tederheid is bij
Demy nooit een uniek gevoelsregister, maar wordt steeds gezien als een spectrum,
waarin verschillende bittere, komische, frivole, ernstige, sensuele en intellectuele
thema's elkaar bespelen. In Demy's ‘tederheid’ is niets mecha-
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nisch, zoals zo vaak het geval is bij Truffaut. Bij Truffaut is het slechts één emotie
die ingezet wordt; bij Demy, een kruispunt van emoties dat een hele wereld
ondersteunt.
Bovendien getuigt de visuele wereld van Demy van een uitzonderlijke elegantie.
Alles is glijdend en vloeiend, niet op dezelfde barokke en krachtige wijze van een
Max Ophuls, aan wie Lola trouwens gewijd is. Ophuis is een Wener, Demy heeft
het ‘broze’, ‘onvolledige’ en onafgewerkte dat de Franse ‘sentimentalisten’ kenmerkt,
wanneer ze hun gevoelswereld niet in hun rationaliteit opvangen (ik denk hier aan
Rohmer bijvoorbeeld). Voor mij blijft Lola dan ook de mooiste film van de Nouvelle
Vague: veel bescheidener dan Godard of Chabrol, minder vakmanschap vertonend
dan Truffaut, minder intellectueel dan Resnais (of Varda?) en zeker in zijn tijd minder
bij de tijd. De film handelt over de nét-niet-gevoelens van de provincie, een Frans
levensgevoel dat wellicht niet zo up-to-date was als het modernisme van de andere
generatiegenoten, maar vreemd genoeg wellicht beter de tijd heeft doorstaan.
Misschien omdat Demy's film zo'n mooie hedendaagse link vormt met een traditie:
de films van Jean Renoir en Max Ophuls (Le plaisir, Madame de...)2.
Wanneer ik nu dan Demy's nieuwe film zie, Une chambre en ville, denk ik: jammer,
maar zijn kunst is zo uniek, dat het normaal en vanzelfsprekend is dat het niet keer
op keer kan lukken. Ik vergeet dan gemakkelijk de zwakke weerspiegeling van Lola,
La baie des anges en Model Shop, en die eerste films krijgen opnieuw meer kracht
en sterkte. Je hebt in zo'n geval geen zin om afbrekende dingen te zeggen over een
‘toevallige’ film, omdat Demy de auteur is van een paar andere die zo mooi overeind
zijn gebleven. In zulke gevallen doe ik mijn werk als criticus erg slecht en treedt de
niet ongenuanceerde bewonderaar naar voren. Een niet ongenuanceerde bewonderaar
of sympathisant is een vriend: wat hij niet goed vindt, looft hij niet; publiek doet hij
er het zwijgen toe. Om des te sterker de unieke kwaliteiten te prijzen. Het is niet zo
dat de verliefde de gebreken van zijn geliefde niet ziet of niet wil zien, maar hij
spreekt veel liever over alle kwaliteiten. Dat inspireert hem3.

2
3

Zie E. de Kuyper, Op zoek naar verloren ruimten, in Streven, februari 1973, pp. 469-474.
Dat het niet gemakkelijk en erg ondankbaar is om over het werk van Demy te schrijven, valt
ook op te maken uit het lijvige boek dat Jean-Pierre Berthome aan Demy gewijd heeft: J.-P.
Berthome, J. Demy. Les racines du rêve, L'Atalante, Paris, 1982, 386 pp., FF. 82. De studie
bevat geen erg verhelderende analyses, maar wel een schat aan informatie en tevens vele
fragmenten uit gesprekken met de filmmaker en zijn medewerkers.
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Forum
Bewustzijnsindustrie in Vlaanderen
Wie na het eerste nu ook het tweede deel leest van Van ideologie tot macht.
Doorlichting van de bewustzijnsindustrie in Vlaanderen1, ontsnapt niet aan de indruk
dat hier een overhaastige bundeling gebeurd is van essays rond ideologie,
ideologievorming. De samensteller, J. Servaes, is duidelijk de theoreticus die een
grondige poging wil doen tot materialistische ideologieanalyse. In deel één gaf hij
vooral een uiteenzetting over de structuren en de produktie van de
bewustzijnsindustrie, gebaseerd op H.M. Enzensberger. In deel twee wordt een kritiek
gegeven op de ideologie-theorieën van Lukàcs en de Frankfurter Schule enerzijds
en van Althusser anderzijds. Als belangrijke derde bron, waaraan Servaes duidelijk
de voorkeur geeft, wordt Therborn aangevoerd, die een minder statische en minder
deterministische visie geeft op ideologievorming. Therborn legt namelijk de nadruk
op de twee zijden van de reproduktie van ideologieën, de passieve en de actieve, de
‘subjektie’ en de ‘kwalifikatie’. Hierdoor komt er meer aandacht voor de
veranderingsmechanismen van ideologieën en klassen, wat dan kan leiden tot bepaalde
consequenties voor de linkse beweging, die beter niet wacht tot na de revolutie om
de morele, artistieke, intellectuele en ideologische leiding van de staat te veroveren.
Helaas blijft het bij een veel te korte slotbeschouwing van Servaes, een conclusie
die eigenlijk een onderliggende draad had kunnen zijn van al de bijdragen in het
boek. Zo was het mogelijk geweest een band te leggen tussen de zeer uiteenlopende
bijdragen over verzuiling, onderwijs, politieke mythologie, mode, reclame, popmuziek
en toerisme. Nu moet de lezer zelf maar de zin zoeken van een aantal artikelen die
zomaar naast elkaar geplakt zijn. Bovendien dreigt er nogal wat begripsverwarring:
een term als ‘staatsapparaat’ krijgt op verschillende bladzijden een andere betekenis.
Interessanter zou het geweest zijn, te beginnen met Therborns visie op ideologietheorie
en deze dan te laten commentariëren door de verschillende auteurs, elk vanuit hun
eigen hoek: Billiet over sociaal-cultureel katholicisme, Heyerick over het onderwijs,
enz. Nu krijgen we slechts een onsamenhangende reeks essays, waarvan sommige
bedoeld zijn voor specialisten en andere voor het grote publiek. Nergens wordt
uitgelegd waarom precies de behandelde onderwerpen gekozen zijn, tenzij dat ze
‘niet meer weg te denken zijn uit ons maatschappijbeeld’. In deel één vormden de
media de gemene noemer, in deel twee is die noemer zoek.
Deze kritiek neemt niet weg dat de af-

1

J. Servaes (red.), Van ideologie tot macht. Doorlichting van de bewustzijnsindustrie in
Vlaanderen, deel 2, Kritak, Leuven, 1981.
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zonderlijke stukken de moeite waard zijn. In het stuk van J. Billiet b.v. is het
interessant, met empirisch materiaal aangetoond te zien dat, sinds 1965, de
toenemende secularisatie in Vlaanderen niet belet heeft dat de sociaal-culturele
structuren van de christelijke zuil onverzwakt gebleven zijn. De rol die daarbij
gespeeld werd door de katholieke zuil in de zich uitbreidende sectoren van onderwijs
en welzijn, mag daarbij niet onderschat worden. De integratie in de ‘katholieke’ of
‘christelijke’ leefwereld is stabiel gebleven tot vandaag. Dit blijkt het best uit
statistieken van lidmaatschappen van verenigingen, oplagecijfers van kranten, sociale
verkiezingen, subsidiëring, enz.
In ‘De burger als consument of het politieke bedrijf’ wordt diezelfde verzuiling
bekeken vanuit een meer politieke hoek. Doom en Raes spreken van een
‘belangenverkaveling’ via de verzuilde structuren, waardoor ‘men niet meer bij
machte is politieke problemen in hun reële draagwijdte te vatten, maar daarvan een
voorgekauwd beeld ontvangt in functie van de zuilbelangen’. Belangen worden
gegroepeerd volgens de behoeften van het staatsapparaat en conflicten worden op
die manier geneutraliseerd. Politieke problemen worden omgevormd tot technische
problemen, behandeld door de technocraten en de bureaucraten van de verzuilde
organisaties. Wie daarbij wint is de staat en de beheerders van de staatsapparaten.
Uit deze trend is zelfs een nieuw beroep voortgekomen, dat van de sociaal agoog,
wiens taak het is belangenconflicten op te vangen en te kanaliseren. De burger
verwordt op die manier tot consument, iemand die te dom is om het spel van de
parlementaire democratie mee te spelen: een prachtige legitimering voor een
burgerlijke hegemonie die de bestaande machtsapparaten in stand houdt. Zo staat
het tijdperk van het ‘Technocratisch Despotisme’ voor de deur, besluiten de twee
auteurs, en ze vragen zich nogal dramatisch af of er eerst doden zullen moeten vallen.
Luk Heyerick, de auteur van een derde bijdrage, is geen onbekende voor al wie
te maken heeft met de onderwijssector. Hij laat zien hoe de sociale klassenstructuur
gereproduceerd wordt via de school: zowel door de ideologie van de gelijke kansen
als door het specifieke gedrag van leerkrachten t.o.v. kinderen uit lagere sociale
klassen. Op die manier is het onderwijs ‘een spiegel van de maatschappij en vice
versa’. Hoe het begrip ‘democratie’ een conservatief begrip werd en hoe de Welfare
State een Warfare State werd, wordt uiteengezet door Anton Constandse: in naam
van het volk, maar vaak zonder medeweten van dit volk, werden de mensenrechten
op een onthutsende manier geschonden, en dit bracht bovendien nog voordelen aan
de westelijke democratieën. Heel treffend zegt de auteur: ‘dat betekende ook de
vrijwillige aanvaarding van een heersende, bezittende, wetenschappelijke elite.
Regeerde het volk? Neen, maar dat werd door dat volk niet vereist. Als het maar
mocht zeggen wat het wilde, en dat bleek ongevaarlijk zolang het systeem
functioneerde. Niet op de voorgrond stond “de macht van het volk”, maar de
mogelijkheid om ongestoord zijn mond open te doen’ (p. 107).
Paul Depondt zoekt naar de rol van de mode in de economische werkelijkheid van
gisteren en vandaag en komt tot de conclusie dat de lagere klassen via de
‘complementariteit in de kleding’ de illusie kunnen hebben tot een hogere klasse te
behoren, in ruil voor dure spaarcenten. Meteen floreert dan de flirt tussen kapitaal
en arbeid én de winsten op goederen die we niet nodig hebben.
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Dat het kapitalisme afgeschaft kan worden door de reclame af te schaffen, is een
politiek standpunt dat verduidelijkt wordt door Jan Servaes zelf. Hij gaat daarbij uit
van de vervreemding binnen het kapitalistisch systeem, een
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vervreemding die niet alleen economisch, maar ook psychologisch van aard is. Aan
een tempo van 1.600 reclameboodschappen per dag laat de gemiddelde Amerikaan
zich steeds nieuwe behoeften aanpraten. Interessant voor België zijn de cijfers van
de publicitaire investeringen via kranten, bioscoop, radio, televisie, enz. (p. 136).
Tenslotte wordt de popmuziek van linkse en rechtse hoek uit bekeken door Gust
De Meyer en stelt Raymond Willems de vraag of de toename van het sociaal toerisme
een vorm van democratisering is of van commercialisering.
Zoals men merkt zijn niet alle bijdragen in dit boek even nieuw of vernieuwend,
maar in elk geval wel lezenswaardig. Tot slot nog een kritiek die tevens een
lofbetuiging is: met hetzelfde team auteurs had heel wat meer bereikt kunnen worden.
Monika Abicht

Kollontaj in de mode
De recente opleving van de belangstelling voor het leven en werk van Alexandra
Kollontaj moet voornamelijk op het conto van het feminisme worden geschreven.
Op het eerste gezicht ligt dat ook voor de hand; Kollontaj, als voorvechtster van de
rechten en vrijheden van de vrouw, lijkt haar plaats in het feministisch pantheon
meer dan verdiend te hebben. Toch is die schijn bij nadere beschouwing bedrieglijk.
Want Kollontaj stond zelf op zeer gespannen voet met de feministen van haar tijd,
die zij burgerlijkheid verweet, in hun exclusieve fixatie op ‘vrouwelijke’ problemen,
met voorbijzien aan de noodzaak van een alomvattende politieke revolutie. De strijd
van de vrouw diende volgens haar binnen de strijd voor een maatschappelijke
omwenteling te worden gestreden. ‘Er bestaat geen apart, op zichzelf staand
‘vrouwenvraagstuk’, zei ze in haar lezingencyclus1 aan de Sverdlov-universiteit in
1921. ‘De feministes probeerden op naïeve wijze de strijd voor gelijkgerechtigheid
van de vrouw over te brengen van het stevige fundament van de klassenverhoudingen
naar het gebied van de strijd tussen de seksen. Zo ontstond een vertekend beeld van
de situatie, een karikatuur... Waar ze zeker hadden kunnen zijn van succes en van
de ondersteuning van mannen, lieten ze dit na, door haar doelstellingen te zeer toe
te spitsen en geen algemene klasse-eisen te stellen, waaruit dan eisen op het gebied
van de rechten van de vrouw hadden kunnen voortvloeien’ (124-126).
Het exclusivisme van haar tegenstanders lijkt 70 jaar later echter nog niets aan
kracht te hebben ingeboet, evenmin als de burgerlijke gebondenheid van de
feministische beweging. Want, zéker in zijn meer ideologische vormen, maar ook
daar waar het zich van de toevoeging ‘socialistisch’ voorziet (femsoc), houdt het
feminisme zich nog steeds in hoofdzaak bezig met idealen, problemen en
preoccupaties die rechtstreeks voortkomen uit de denkwereld van de (nieuwe)
bourgeoisie.

1

Alexandra Kollontaj, De positie van de vrouw in de ontwikkeling van de maatschappij.
Veertien lezingen aan de Sverdllov-universiteit, Wereldvenster, Bussum, 1982, 228 pp.,
vertaald door Els Wagenaar.
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De canonisering van Kollontaj als voortrekker van een dergelijke beweging doet
in dit licht dan ook wat merkwaardig aan, en ook Cathy Porter2, lijkt in haar biografie
soms wat in verlegenheid gebracht, zoals wanneer

2

Cathy Porter, Alexandra Kollontaj, een biografie, vertaald door Tineke Davids, Wereldvenster,
Bussum, 1982, 448 pp.
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Kollontaj hoog opgeeft van het moederschap als economische produktiekracht ten
behoeve van de arbeidersrepubliek, een ‘arbeidsdienst’ waartoe vrouwen steeds
verplicht zouden moeten zijn (263). ‘Zij “produceert” uit haar eigen vlees en bloed
een nieuwe arbeidskracht, een nieuw lid van de arbeidersrepubliek... Het moederschap
is geen privé-zaak, maar een sociale plicht’, zegt ze in haar lezingencyclus (188-189),
waarin ze haar visie op de positie van de vrouw verder uitwerkt. Dat daarin vooral
de economische rol van de vrouw centraal staat, lijkt in de nu verschenen Nederlandse
vertaling enigszins weggemoffeld. ‘Vrouwenarbeid en de evolutie van de economie’
heet de cyclus in het boek van Porter nog, en dat lijkt beter dan de Nederlandse titel
met de inhoud van het boek overeen te komen. De maatschappelijke positie van de
vrouw is volgens Kollontaj altijd door haar economische rol gedetermineerd geweest,
vanaf de (weinig geloofwaardige, maar door Kollontaj, in navolging van Engels,
doodernstig als historische realiteit opgevoerde) periode van het oercommunisme
tot en met de voltooiing van de geschiedenis in de verwerkelijking van de
arbeidersstaat. Dat zal dan een samenleving zijn die eerst en vooral gekenmerkt wordt
door een algemene arbeidsplicht, die tegelijk de definitieve bevrijding van de vrouw
zal betekenen. ‘Pas door de algemene arbeidsplicht verandert de rol van de vrouw
in de economie grondig en wordt zij erkend als arbeidskracht die een deel van de
totale nuttige arbeid voor het collectief op zich neemt. Het vervolg hierop - de
geleidelijke erkenning van de gelijke rechten van de vrouw - komt dan vanzelf’ (162).
Collectivisering zal dan het wachtwoord zijn: ‘De individuele huishoudens zullen
langzaam maar zeker vervangen worden door collectieve voorzieningen, die
economischer zijn, minder arbeid vragen en zo een doelmatiger gebruik van
vrouwelijke arbeidskrachten mogelijk maken’ (164). Het lijkt, óók voor feministen,
toch geen prettig vooruitzicht.
Maar hier is dan ook al de Sovjet-politica aan het woord, die ze na de revolutie
geworden was. Zeer lang hield ze het in de nieuwe revolutionaire regering overigens
niet uit. Na een botsing met Lenin naar aanleiding van diens Nieuwe Economische
Politiek liet ze haar ministerschap varen en werd enige tijd daarna als
Sovjet-ambassadrice in Noorwegen, Mexico en Zweden van het Russische toneel
verwijderd. Zo bleef ze gespaard voor de grote zuiveringen die kort daarop zouden
losbarsten. ‘Stalins persoonlijke opvattingen over vrouwen waren weerzinwekkend,
en hij was zeer bepaald geen aanhanger van vrouwenemancipatie, maar hij voelde
een merkwaardige ouderwetse remming om vrouwen aan strenge straffen te
onderwerpen’, zegt Cathy Porter met een wel zeer wonderlijke logica (345). Maar
hoezeer Kollontaj ook onder hetgeen zich in Rusland afspeelde geleden moet hebben,
ze heeft de partij of haar ambassadeurschap nooit opgegeven. Ze trachtte, zegt Porter,
‘haar zorgen te verdrijven met eindeloos commissiewerk voor de rechten van de
vrouw...’ (384).
Hebben de burgerlijke feministes dan toch gelijk in hun afwijzing van elke
vermenging met de politiek of alles wat ‘man’ is? Ook dáár kan men zijn twijfels
over hebben. Te hopen valt in ieder geval dat het feminisme zich nog eens zal beraden
op Kollontajs plaats in de rij van illustere voorgangers. Zij kijkt ons, op de omslagen
van beide boeken, enigszins peinzend aan. Maar de foto die vlak voor haar dood
gemaakt werd en in Porters biografie is opgenomen toont een ander beeld: een
ongenaakbaar en misprijzend neerblikkende Kollontaj, met een harde trek om de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

mond en vier grote medailles opzichtig op de borst gespeld. Een foto die, méér dan
wat ook, de geest ademt van het stalinisme. Zij werd gemaakt in 1952.
Ger Groot
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De Kondratieff-beweging
In de periode van economische crisis die we vandaag meemaken, valt een toenemende
interesse voor de Kondratieff-‘lange golf’ waar te nemen. Dat was ook in de jaren
30 het geval, zij het dat men toen eerder dacht in termen van catastrofescenario's.
Omdat de huidige moeilijkheden minder diepgaand zijn, wordt nu meer aandacht
besteed aan de rustiger, maar niet minder ingrijpende, lange golfbeweging. Wat
betekent dat, die Kondratieff-beweging? Laten we ervan uitgaan dat ze wel degelijk
bestaat, want zelfs daarover zijn niet alle economen het eens. Dat is niet alleen te
wijten aan ontbrekende en onvolledige statistische reeksen, maar ook aan de
verschillende interpretaties die aan het statistisch materiaal worden gegeven.

De bijdrage van Kondratieff
De Russische econoom Kondratieff publiceerde in 1926 de resultaten van zijn
onderzoek. Op basis van vooral prijsreeksen van goederen en diensten in Engeland,
Frankrijk en de Verenigde Staten, kwam hij tot de conclusie dat er een patroon van
op- en neergaande economische activiteit waar te nemen was over de periode
1790-1920, zoals weergegeven in de volgende tabel:

1ste lange golf

opgaande activiteit
1790-1810/17

neergaande activiteit
1810/17-1844/51

2de lange golf

1844/51-1870/75

1870/75-1890/96

3de lange golf

1890/96-1914/20

Vanzelfsprekend zocht Kondratieff ook een verklaring voor het door hem
vastgestelde fenomeen. Hij meende dat de levensduur van bepaalde duurzame
kapitaalgoederen de oorzaak vormde. Wanneer deze goederen immers vervangen
moeten worden, ontstaat intense druk op de financiële markten, waardoor de rentevoet
stijgt (en dus ook het prijspeil toeneemt) en de expansiefase wordt afgeremd en
neergebogen.
Kondratieffs argumentatie was tamelijk zwak. Immers, met welke kapitaalgoederen
moet men rekening houden en bovendien verschillen ze van levensduur. Maar veel
verder is hij niet gekomen. Wel probeerde hij een aantal andere verklarende theorieën
uit zijn tijd te weerleggen, vooral door de klemtoon te leggen op het endogene karakter
van zijn beweging: de beweging bestaat uit zichzelf en wordt niet door een externe
oorzaak opgewekt.
Twee voorbeelden om Kondratieffs wijze van redeneren te illustreren. Bepaalde
verklaringen van de lange golf stellen dat de expansiefase telkens aan de gang gebracht
wordt door een oorlog. Op deze manier valt de piek van de eerste Kondratieff samen
met de Napoleontische oorlogen (1803-1815), de tweede met de secessieoorlog in
de VS (1866) en de Frans-Duitse oorlog in Europa (1870), de derde met de Eerste
Wereldoorlog. Latere aanhangers van deze exogene oorlogstheorie vinden dan in de
Vietnam-oorlog (1964-73) en de Jom Kippoer-oorlog (1973) hun volgende piek.
Kondratieff zelf stelde daartegenover dat een oorlog slechts de resultante is van het
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economisch proces, wanneer de economie de interne grenzen van haar expansie heeft
bereikt. De welstand is dan zo sterk geworden, dat een uitbarsting van geweld volgt.
Deze verklaring staat echter in rechtstreekse tegenspraak met de erva-
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ringen van de Tweede Wereldoorlog, die uit de crisis is gegroeid. (Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat de exogene oorlogstheorie zelf aanvaardbaar is. Immers, waar plaatsen
deze theoretici diezelfde Tweede Wereldoorlog in hun vooropgesteld patroon?)
Een tweede voorbeeld betreft de exogene monetaire theorie, die de veranderingen
in de geldhoeveelheid als oorzaak stelt. Tot 1914 (opheffing van de goudstandaard)
betekende dat dat goudvondsten in staat waren een Kondratieff-beweging op gang
te brengen. Nadien werd het monetair beleid determinerend: restrictief in de jaren
30 en expansief na WO II. Kondratieff stelde, dat goud tegen een kost wordt
ontgonnen en men dus met de exploitatie wacht tot de produktie rendabel is. Dat
gebeurt wanneer het prijsniveau van goederen en diensten het laagst ligt (nl. aan het
eind van de Kondratieff). Technische vernieuwingen en goudontdekkingen
daarentegen worden het sterkst gestimuleerd wanneer de nood daaraan het hoogst is
(nl. op de piek van de beweging). Vanwege de tijd die verstrijkt tussen stimulans en
effect, is het resultaat van deze dynamiek slechts in de neergaande fase waar te nemen.

Huidige crisis
Van Duijn, een autoriteit op het gebied van de Kondratieff-studie, meent dat de
verschillende verklaringen tot twee basistypes herleid kunnen worden: de
basisinnovatielevenscyclus- en de kapitaalgoederenverklaring. Hierbij wordt de
neergaande Kondratieff verklaard door vertraging van de kapitaalgoederenproduktie,
door gebrek aan innovaties en (minder duidelijk) door marktverzadiging. Deze
factoren zijn alle drie relevant voor de huidige crisis.
Ten eerste is er vandaag de dag een omvangrijke overcapaciteit in een aantal
belangrijke sectoren (staal, scheepsbouw, autonijverheid, petroleumraffinaderijen,...).
Dit is mede te wijten aan het feit dat nu nog investeringsbeslissingen worden
uitgevoerd die genomen zijn toen de crisis nog maar in aantocht was of slechts als
zeer tijdelijk werd beschouwd. Daarnaast spelen nog twee andere factoren mee: de
ontwikkeling van basisindustrieën in de ontwikkelingslanden en de verplichte
modernisering van het produktieapparaat. Deze onderbezetting van de
kapitaalgoederenstock leidt logischerwijze tot een te geringe investeringsvraag.
Ten tweede zouden de jaren '60 en vooral '70 een innovatie-arme tijd geweest zijn,
waar we nu de gevolgen van dragen. Als uitzondering noemt men hier doorgaans de
elektronica, al hangt duidelijk zeer veel af van de manier waarop men technologische
vooruitgang omschrijft. Met name is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen
basisinnovaties als eigenlijke motor van de economische versnelling en
verbeteringsinnovaties als uitbreidingen van eenzelfde kwalitatieve sprong, heel
dikwijls een zaak van beoordeling. Het probleem wordt nog subtieler als men voor
ogen houdt dat Mensch een panel van experts 1.242 innovaties over de periode
1953-73 liet beoordelen en dat daaruit een classificatie in zes categorieën resulteerde:
basisinnovaties, radicale vernieuwingen, zeer belangrijke verbeteringsinnovaties,
belangrijke verbeteringsinnovaties, verbeteringsinnovaties en eenvoudige
verbeteringen (deze categorieën komen in toenemende frequentie voor). Als men
zich dan bijvoorbeeld de vraag stelt waar men antibiotica moet plaatsen, zal daar
duidelijk subjectieve interpretatie een rol in spelen. Antibiotica waren heel zeker
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revolutionair voor de geneeskunde, maar was hun bijdrage tot de economische
activiteit noemenswaardig?
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Het probleem voor wat de basisinnovaties betreft, is hier echter relatief van aard.
Belangrijk is te weten of er relatief minder innovaties hebben plaatsgevonden in de
periode 1960-80 dan in de periode daarvoor. Deze vraag wordt duidelijk door iedereen
bevestigend beantwoord. Dus is het minder relevant zich te buigen over de vraag of
de computer een basisinnovatie op zich vormt dan wel een voortzetting van hetzelfde
transistorconcept. Interessant is het echter te constateren dat zich recent relatief
minder diepgaande technologische gebeurtenissen met beduidende impact op het
economische leven hebben voorgedaan.
Ten derde zou ook marktverzadiging oorzaak zijn van de crisis. Marktverzadiging
kan als een verderzetting van de innovatielevenscyclustheorie worden beschouwd.
De op basisinnovaties gebaseerde groeisectoren en hun complementaire branches
bereiken immers op een gegeven moment de maturiteit en geraken vervolgens
verzadigd. Tevens bestaat gelijktijdig de mogelijkheid van concurrentie door nieuw
opkomende groeisectoren als subsituten (b.v. de verdringing van de natuurlijke vezels
door synthetische produkten).
De vraag is dan of er nu sprake is van vraagverzadiging als een macro-probleem.
Van Duijn meent dat voor Nederland geen eenduidige conclusie getrokken kan
worden. Weliswaar vertonen de vroegere groeibedrijfstakken diverse indicaties van
stagnatie, maar toch kan men niet duidelijk uitmaken of dit het gevolg is van autonome
vraagverzadiging dan wel van stagnatie in de inkomensgroei. Deze verklaringsgrond
voor de neergaande Kondratieff wordt daardoor moeilijk toetsbaar.
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Menselijk gedrag in crisistijd
Maar ook op niet zo direct economische wijze haalt de Kondratieff tegenwoordig de
publiciteit. Helmut Gaus, historicus aan de RUG, legt het verband tussen de
economische evolutie en het menselijk gedrag. De neergaande Kondratieff betekent
voor de mens minder vooruitzichten, meer onmacht, angst en onzekerheid. Omdat
men als individu de crisis niet zelf oplossen kan, verdringt men de eigen angsten
steeds meer door het aanhangen van een politiek autoritaire tendens of door een
vlucht in de emotionaliteit (yogatechnieken e.d.) Het échte crisisgedrag is echter nog
niet ten volle tot uiting gekomen, omdat de regering haar best doet de bevolking niet
het slachtoffer te laten worden, zij het ten koste van de publieke financiën. Toch
wordt de mens voortdurend geconfronteerd met de crisissfeer die tegenwoordig heerst
en daardoor wordt hij meer extreem en gefixeerd.

Besluit
De - eerder anekdotische - uitweiding in de vorige paragraaf moge duidelijk maken
dat de Kondratieff niet enkel betrekking heeft op de economische wetenschappen
(van louter statistische discussies tot monetaire theorie, macro-economie,
marketing,...). Niettemin blijft de beweging op zich een bron van controverses. De
waarde van de Kondratieff ligt ons inziens dan ook vooral in het feit dat ze tot
nadenken stemt over de moeilijkheden die men hedentendage ondervindt. In dit
opzicht levert de Kondratieff een bijzondere bijdrage omwille van het historisch
perspectief dat ze biedt.
Luc Coene
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Boekbespreking
Godsdienst
A.S. van der Woude (hoofdred.), Bijbels Handboek. Deel IIa: Het Oude
Testament, Kok, Kampen, 1982, V + 455 pp., f 69,50 (na 15 maart f 82,50).
Bij de bespreking van Deel I van dit Bijbels Handboek, getiteld: De wereld van de
Bijbel (zie Streven, maart 1982, pp. 581-582) heb ik reeds uiteengezet dat we te
maken hebben met een kwalitatief hoogstaand naslagwerk. Het aanvankelijke plan
om dit Bijbels Handboek in drie delen te presenteren is inmiddels enigszins gewijzigd.
Naast het thans verschenen Deel IIa over Het Oude Testament zal in Deel IIb een
aantal bijdragen worden samengebracht die betrekking hebben op de intertestamentaire
periode; de titel ervan is dan ook: Tussen Oude en Nieuwe Testament.
Een voortreffelijk artikel van dr M.J. Mulder over de geschiedenis van Israël tot
aan de Babylonische ballingschap (pp. 7-140) brengt dit Deel IIa onmiddellijk op
smaak; zowel methodologisch als inhoudelijk beleeft men er als lezer vele vruchtbare
uren aan. De geschiedenis van Israël vanaf de Babylonische ballingschap (ca. 586
v.Chr.) tot aan Alexander de Grote (ca. 320 v.Chr.) - voor velen een ‘zwart gat’ komt in de bijdrage van dr A.S. van der Woude aan bod (pp. 141-171). Voor menigeen
zal kennisname van deze bladzijden een ware ontdekkingsreis zijn in een onbekende
materie.
In een tweede sectie beschrijft dr H.A. Brongers het Oude Testament vanuit de
literaire gezichtshoek (pp. 172-278). In de geschriften van het Oude Testament treffen
we een groot aantal literaire genres aan die ons uit de gehele wereldliteratuur bekend
zijn. Vragen die besproken worden zijn: in hoeverre is hier sprake van een eigen
literair bezit van Israël en wat is aan het buitenland ontleend; hoe heeft Israël
bijvoorbeeld buitenlandse mythen verwerkt en aan de behoefte van zijn religieuze
boodschap dienstbaar gemaakt? Naar het einde toe valt deze bijdrage mij enigszins
tegen. Zo lees ik bijvoorbeeld zéér interessante zaken over profetische literatuur
buiten Israël (pp. 246-253), terwijl het gedeelte over de profetieën in Israël nauwelijks
uitstijgt boven een opsomming van allerhande teksten zonder verder commentaar.
Ook ten aanzien van de wetten - die toch een groot stuk van de Pentateuch bestrijken
- had de auteur aan zijn lezers wel wat méér informatie kunnen bieden. Ik denk alleen
al aan het tiende gebod uit de zgn. ‘cultische decaloog’: ‘Ge zult een bokje niet koken
in de melk van zijn moeder’ (Ex. 34:26). Was het juist hier niet op z'n plaats geweest
gewag te maken van buitenbijbelse parallellen (of in elk geval te verwijzen naar:
Othmar Keel, O.B.O. 33, Fribourg, 1980)?
Het derde en laatste blok van het thans verschenen Deel IIa is gewijd aan de boeken
van het Oude Testament op zich: auteur(s), opbouw, theologie; kortom de zgn.
inleidingsvragen. Merkwaardig en inconsequent is de wijze waarop de redactie heeft
gemeend de stof te moeten indelen. Men heeft namelijk noch de joodse, noch de
christelijke canonindeling aangehouden; er is een soort tussenoplossing geconstrueerd,
die naar mijn mening ontoelaatbaar is. Wanneer men ervoor kiest om de boeken
Jozua, Richteren, Samuel, Koningen, Kronieken en Ezra-Nehemia te behandelen
onder de verzamelterm ‘de historische boeken’ (pp. 336-361) en daarmee dus het
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christelijk canonbeginsel volgt, dan mag men even verderop niet de joodse categorie
‘de Geschriften’ opvoeren (pp. 428-451).
Tenslotte een paar opmerkingen bij de afzonderlijke bijdragen in deze sectie. Het
ge-
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deelte over de Pentateuch (pp. 279-335) verschilt duidelijk van de erna volgende
artikelen. Wie iets te weten wil komen over de afzonderlijke hoofdstukken uit Genesis
t/m Deuteronomium komt bedrogen uit. Dr C. Houtman geeft namelijk een uitgebreid
(overigens zeer interessant) overzicht van de geschiedenis van het
Pentateuchonderzoek (de bronnentheorie e.d.). Het is een verkorte uitgave van zijn
Inleiding in de Pentateuch (Kok, Kampen, 1980). De bijdrage van dr B.J. Oosterhoff
over de boeken van de Schriftprofeten (pp. 362-427) bevat een mijns inziens vreemde
dissonant. Terwijl in de rest van Deel IIa na elke paragraaf de literatuur in alfabetische
volgorde naar auteursnaam wordt opgevoerd, is dat bij hem opeens niet het geval.
Je vraagt je af welk systeem hij dan wél volgt, want het is ook geen chronologische
lijst! De paragraaf van dr J.P.M. van der Ploeg over ‘de Geschriften’ (pp. 428-451)
vind ik nogal mager uitgevallen; dat geldt met name voor het boek Psalmen, dat toch
zijn specialiteit genoemd mag worden. Alleen de analyse van het boek Job ontsnapt
aan deze kwalificatie. Tenslotte nog dit: het is moeilijk om dit Deel IIa op zijn juiste
waarde te schatten wegens het ontbreken van de registers (die in IIb zullen worden
opgenomen). Ik hoop van harte dat men voor Deel IIa en Deel IIb óók een register
van Bijbelplaatsen zal samenstellen, dat in Deel I zo opvallend ontbrak. Daarmee
staat of valt namelijk de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van dit Bijbels
Handboek.
Panc Beentjes

A.F.J. Klijn (red.), Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament, Kok,
Kampen, 1982, 225 pp., f 29.
J.J. Thierry, Korte geschiedenis van de tekst van het Nieuwe Testament,
Kok, Kampen, 1982, 132 pp., f 18,90.
Wie in onze tijd het Nieuwe Testament ter hand neemt om het te lezen en te
bestuderen, krijgt te maken met een groot aantal detailaspecten van deze bundel
vroeg-christelijke geschriften. Men zal enige notie moeten hebben van de
canonwording, van de taal waarin het geschreven is, van de geschiedenis van de
Grieks-Romeinse wereld en van het ontstaan van de christelijke gemeente. Daarnaast
moet de hedendaagse le-
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zer van het NT zich enigerlei inzicht verschaffen in de soms nogal uiteenlopende
methoden van exegese en interpretatie. Er komt kortom nogal wat kijken bij een op
het eerste gezicht zo onschuldig lijkende kennismaking met dat Nieuwe Testament.
Nu zijn er in ons taalgebied - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland - nauwelijks
of geen publikaties te vinden, waarin tegelijk over al die aspecten zowel overzichtelijk
als begrijpelijk wordt geschreven. Het is daarom erg verheugend dat onder redactie
van de Groningse hoogleraar Klijn thans zo'n inleiding tot de studie van het Nieuwe
Testament verschenen is. Het boek maakt deel uit van een serie, waarin men van
plan is voor elk vakgebied binnen de theologie een inleiding te publiceren. Die zullen
dan te zamen een beknopte bibliotheek vormen, zodat men de verschillende vakken
binnen de theologie snel kan verkennen.
Juist doordat een groot aantal geleerden (uit Nederland en uit Zuid-Afrika) aan
deze bundel over het NT heeft meegewerkt, krijgt de lezer een getrouw beeld van
de huidige stand van de nieuwtestamentische wetenschap. Elk van de aangezochte
auteurs geldt min of meer als expert voor dat detailgebied. Het is inherent aan
verzamelbundels dat men de ene bijdrage méér zal waarderen dan de andere. Zo had
ik wat méér verwacht van het artikel waarin de geschiedenis van Israël in de
Grieks-Romeinse wereld wordt beschreven ten tijde van het ontstaan van de
christelijke gemeente. Het beslaat thans slechts vier bladzijden (pp. 43-46) en zoiets
had naar mijn idee niet mogen gebeuren. Erg verhelderend is de bijdrage waarin dr
B.C. Lategan beschrijft hoe de verschillende methoden waarmee men het NT benadert,
leest en uitlegt grotendeels zijn bepaald door factoren in de geschiedenis. Dit artikel
(pp. 71-85) fungeert mijns inziens als de basis voor de zeven erop volgende bijdragen,
waarin telkens één bepaalde methode (bijv. de structuralistische, de materialistische,
de form- en redaktionsgeschichtliche, de existentiale) door een insider wordt
gepresenteerd.
In dat kader zou ik een paar opmerkingen willen maken. Is het eigenlijk niet wat
vreemd dat in deze bundel over het Nieuwe Testament de methode van de zgn.
‘Amsterdamse School’ beschreven wordt door de oudtestamenticus van de universiteit
aldaar (K. Deurloo)? Jammer is het ook dat in het artikel van R. Zuurmond over de
materialistische exegese alles zo abstract geformuleerd wordt. Ik vraag mij af of
deze auteur zijn lezers niet een veel beter inzicht had kunnen verschaffen in de
geschetste problematiek, wanneer hij enkele nieuwtestamentische tekstvoorbeelden
had uitgewerkt.
In deze bundel, die zonder meer een goed beeld geeft van wat er op
wetenschappelijk gebied allemaal gaande is rondom de bestudering van het NT,
constateer ik één duidelijke lacune. Naar het mij voorkomt had men aan de
geschiedenis van de tekst van het NT méér aandacht behoren te besteden dan de
vijftien regels die er thans op p. 30 aan zijn gewijd. De tekstgeschiedenis van het NT
is namelijk bijzonder interessant en de bestudering ervan heeft onlangs weer een
nieuwe impuls gekregen, toen in het najaar van 1979 een geheel vernieuwde uitgave
van Novum Testamentum Graece het licht zag. Deze 26e druk, bezorgd door Erwin
Nestle en Kurt Aland biedt namelijk een op veel plaatsen afwijkende Griekse tekst
van het Nieuwe Testament. Naar aanleiding van het verschijnen van deze uitgave
heeft J.J. Thierry, emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, een
boekje geschreven waarin hij nagaat op welke wijze de Griekse tekst van het NT de
eeuwen door tot ons is gekomen. Op een deskundige wijze leidt hij de lezers binnen

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

in de keuken van de tekstoverlevering. Dat bestrijkt een groot gebied, wanneer men
bedenkt dat de geleerden worden geconfronteerd met duizenden handschriften. Om
een indruk te geven: voor de nieuwste Nestle-Aland-editie heeft men ongeveer 5.300
manuscripten moeten bestuderen en systematiseren. In kort bestek maken we kennis
met de beroemdste handschriften en met de belangrijkste oude vertalingen van het
NT (Syrisch, Latijn, Koptisch e.d.). Wanneer de boekdrukkunst haar intrede doet
ontstaan er ándere problemen (en mogelijkheden). Het boekje sluit af met een
overzicht van wat er in de 19e en 20e eeuw aan ontwikkelingen heeft plaatsgevonden.
Wie zich verder in dit boeiende onderwerp wil verdiepen kan terecht in een beknopte
bibliografie.
Een register van besproken nieuwtestamentische teksten rondt het boekje af.
We hebben te doen met een heel interessante studie, die bijna alle problemen van
de tekstoverlevering bestrijkt en dat telkens toelicht met concrete voorbeelden uit
het NT. Gezien de grote hoeveelheid informatie, alsmede de compacte wijze waarop
alles
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ter sprake komt, is het boek in de eerste plaats bestemd voor studenten in de theologie.
Maar ook studenten en andere belangstellenden in de klassieke talen kunnen met een
overzicht als dit gebaat zijn. Een goed verzorgde uitgave met mooie reproducties
van oude handschriften.
Panc Beentjes

J. van Delden, De tale Kanaäs. Bijbelse woorden, spreekwoorden en
uitdrukkingen, Callenbach, Nijkerk/Westland, Schoten, 1982, 280 pp., BF.
798.
Tal van woorden, zegswijzen, uitdrukkingen en spreekwoorden gaan direct of indirect
op de Bijbel terug en vaak zijn ze zó in ons taalgebruik verweven dat we hun
oorsprong niet of nauwelijks kunnen herkennen. Wie bijvoorbeeld zal bij ‘muggen
ziften’ zonder dralen Mattheüs 23:24 noemen of onmiddellijk Mattheüs 11:17
openslaan als er ‘naar iemands pijpen gedanst’ wordt? Veel van deze zegswijzen
zijn in het Nederlands ingeburgerd geraakt via de zgn. Statenvertaling, die in 1637
werd voltooid en onze taal diepgaand heeft beïnvloed (zoals Luthers Bijbelvertaling
de Duitse taal heeft herschapen). Het is daarom bijzonder verheugend dat thans een
zeer uitvoerig naslagwerk op dit gebied verschenen is. Soortgelijke inventarisaties
als die van E. Laurillard en C.F. Zeeman zijn alweer een eeuw oud en die van J.
Herderscheê, P. Kat en A.C. de Gooyer moeten gerangschikt onder ‘beknopte
werkjes’.
Het meest merkwaardige aan dit interessante, overzichtelijke en telkens weer
verrassende boekwerk is de titel. De schrijver gebruikt namelijk de term ‘de tale
Kanaäns’ (zie Jesaja 19:18) in een betekenis die nogal afwijkt van hetgeen men in
het officiële ‘Groot woordenboek der Nederlandse Taal’ (de dikke Van Dale) als
omschrijving aantreft: ‘Het spraakgebruik der vromen, meest in ongunstige zin: taal
doorspekt met bijbeltermen en -teksten, hoogdravende domineestaal’. Van Delden
nu heeft deze definitie ontdaan van alle negatieve kwalificaties en houdt het dus bij
‘bijbels-getinte kerktaal of taal van vrome mensen’; op ‘hoogdravende domineestaal’
en ‘meest in ongunstige zin’ wenst hij derhalve niet in te gaan.
Hoofdmoot van het boek vormt Hoofdstuk V, de alfabetische catalogus van
woorden,

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

568
uitdrukkingen, enz. (pp. 49-269). Rondom dit hart heeft hij een zestal andere
hoofdstukken van geringere omvang gedrapeerd. Zo is er een interessant hoofdstuk
gewijd aan de Statenvertaling (pp. 26-40), de invloed ervan op de grammatica en de
stijl. Daarom bevreemdt het des te meer dat bijna alle geciteerde bijbelteksten in dat
belangrijke hoofdstuk V in principe zijn ontleend aan... de Nieuwe Vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Een kritisch geluid wil ik laten horen bij
Hoofdstuk I (pp. 1-16) dat gewijd is aan ‘De Bijbel’ en vooral de canon(wording)
van Oude en Nieuwe Testament beschrijft. Waarom meldt de auteur alleen dat er
verschillen zijn tussen de joodse en de christelijke canon (p. 15) zonder er iets naders
over mee te delen? Toch is het best belangrijk dat de boeken Jozua t/m 2 Koningen
door een jood niet als ‘historisch’ worden gekenmerkt, maar als ‘profetisch’ en dat
boeken als Ezra, Nehemia, Kronieken, Ruth en Esther op een héél andere plaats staan
dan bij ons (namelijk in de ‘Geschriften’)!
Binnen het kader van dit boek is mij ook de zin en functie van Hoofdstuk VII (pp.
274-277) ten ene male onduidelijk. We krijgen daar - zonder argumentatie over het
waarom en zonder enig verband met het voorafgaande - zeven verschillende
Nederlandse vertalingen van Marcus 14:66-72 voorgeschoteld.
Het lijkt erop alsof ik mij bij het lezen van dit boek voortdurend heb zitten ergeren.
Dat is geenszins het geval; het overgrote deel van dit mooie werk kan ik u van harte
aanbevelen. Aan een aantal randkwesties (titel, gebruikte Bijbelvertaling, enz.) had
de samensteller naar mijn oordeel op een even consciëntieuze wijze aandacht behoren
te besteden als hij doet in Hoofdstuk V.
Panc Beentjes

Claus Bussmann & Douwe van der Sluis, Die Bibel studieren. Einführung
in die Methoden der Exegese, Kösel-Verlag, München, 1982, 112 pp., DM.
24.
In de serie‘Studienbücher Theologie für Lehrer’, die onder redactie staat van Theodor
Eggers, geeft het onlangs verschenen tweede deel op overzichtelijke en leesbare
wijze een inleiding op de diverse stappen die men bij het lezen en bestuderen van de
Bijbel moet (of kan) zetten. Het boek is geschreven voor nog-niet vaktheologen
(toekomstige katholieke godsdienstleraren) om hen een bruikbaar hulpmiddel in
handen te geven de Schrift beter te leren verstaan. Het is de auteurs gelukt om de
doorgaans nogal straffe methodenleer op een zó speelse manier aan hun lezers over
te brengen, dat deze er niet voor terugschrikken, maar er integendeel door worden
geboeid en meegesleurd. De vele, meest functionele, illustraties verlevendigen het
geheel op een uitstekende wijze. Dat het afdrukken van Hebreeuwse manuscripten
altijd weer risico's met zich meebrengt, bewijst de afbeelding van de Jesajarol uit
Qumran (p. 19) die helaas ondersteboven is opgenomen. Didactisch zit het boek
mijns inziens erg goed in elkaar, doordat de lezer d.m.v. vragen en opdrachten telkens
opnieuw wordt ingeschakeld bij elke volgende fase. Eén stap wordt door de
samenstellers niet behandeld, die van de Traditionsgeschichte. Dat hebben ze bewust
achterwege gelaten, omdat enerzijds bij deze exegetische stap met erg veel hypothesen
wordt gewerkt (zelfs vakgeleerden verstaan er allemaal iets anders onder!), en er
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anderzijds voortdurend via de bijbelse grondtalen moet worden gewerkt (Hebreeuws,
Grieks). Juist dat laatste wordt in dit boek zo voorbeeldig ondervangen! Voortdurend
laten zijnamelijk zien hoe men met behulp van goede vertalingen (in Hoofdstuk 9
opgesomd) tot verrassende resultaten kan komen.
Ik zou slechts een paar kritische kanttekeningen willen plaatsen. Misschien dat de
schrijvers in een volgende druk ook enige aandacht zouden kunnen schenken aan de
hoofdstuk- en versindeling van Oude en Nieuwe Testament, die niet altijd even
geslaagd te noemen is, maar door grote groepen mensen nog steeds (bewust of
onbewust) als normerend wordt beschouwd voor de afbakening van teksteenheden.
In het schema op p. 67, dat uit Barth/Steck is overgenomen, komt de afkorting BHK
voor. In de lijst van afkortingen lichten Bussmann en Van der Sluis deze letters toe
als ‘Biblisch-historische Kritik’, hetgeen mij als volstrekt onjuist voorkomt. Het is
de ingeburgerde afkorting voor: Biblia Hebraica Kittel! Hetgeen dit boek zo
aantrekkelijk maakt is dat de auteurs voortdurend en meestal vrij uitvoerig gebruik
maken van citaten uit toonaangevende literatuur, die steeds in vertaling worden
afgedrukt. Een bibliografie waarin elk opgenomen boek
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door theologiestudenten van commentaar is voorzien sluit dit interessante werk af.
Het lijkt mij niet alleen geschikt voor studenten op de Pedagogische Academie en
in de theologie, maar ook voor groepen die onder leiding van een deskundige zélf
bezig willen gaan met het bestuderen en uitleggen van de Schriften!
Panc Beentjes

M. de Jonge/H.M.J. van Duyne, Van tekst tot uitleg. Luisteroefeningen in
het Nieuwe Testament, Boekencentrum, Den Haag, 1982, 152 pp., f 17,90.
Dit boekje wil in aanvulling op de boeken van C.J. Labuschagne over het Oude
Testament, bij dezelfde uitgever verschenen (Wat zegt de bijbel in Gods Naam?,
19805 en Gods oude plakboek, 19802), een indruk geven van wat er aan de orde komt
wanneer men het Nieuwe Testament wetenschappelijk uitlegt. Het boekje bevat vele
waardevolle suggesties hoe men in het vervolg zo optimaal mogelijk het Nieuwe
Testament kan lezen. Het instrueert de lezer over het gebruik van vertalingen, het
zelf indelen van perikopen, het gebruik van concordance en commentaar. Maar ook
theoretische kwesties (zoals canon en Schriftgezag) worden niet geschuwd en hete
hangijzers (het gebruik van de term ‘de joden’ bij Johannes) worden uitvoerig
besproken.
De lezer wordt op een prettige en duidelijke wijze binnengevoerd in de belangrijke
exegetische methoden: de literaire kritiek, de literaire genres, de structurele
tekstanalyse, steeds geïllustreerd met een aanzienlijke hoeveelheid voorbeelden uit
het Nieuwe Testament. Op één punt heeft dit aardige boek mij enigszins teleurgesteld.
Dat is in hoofdstuk 6 (pp. 100-115), waar een aantal nieuwere methoden wordt
besproken. Ronduit zwak vond ik de véél te kleine paragraaf over Rudolf Bultmann;
met driekwart pagina (pp. 105-106) wordt zijn bijdrage aan de nieuwtestamentische
wetenschap afgedaan. Vragen heb ik ook bij de presentatie van de zgn. materialistische
uitleg (pp. 106 vv.). Waarom wordt van Fernando Belo, de vader van deze methode,
alléén de titel van zijn hoofdwerk genoemd (Lecture matérialiste de l'évangile de
Marc, 1974) en geen enkel concreet voorbeeld of uitwerking, terwijl aan de andere
kant overvloedig
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veel aandacht wordt besteed aan G.H. ter Scheggets Het lied van de Mensenzoon,
1975? Ook de bespreking van de ‘feministische uitleg’ (pp. 110-115) lijkt mij voor
verbetering en uitbreiding vatbaar. Met name het ten tonele voeren van dr J. de Zwaan
in een boek uit 1941 lijkt mij in dit verband niet to the point. Samenvattend: een boek
dat - mede door de soms lange, soms moeilijke zinnen - erom vraagt in rust gelezen
te worden. Het kan geen kwaad te beginnen met het laatste hoofdstuk, juist vanwege
de vele praktische wenken. Waar de auteurs ándere methoden ter sprake brengen
dan de historisch-kritische, de formgeschichtliche of de structurele verdient het
aanbeveling ook andere literatuur te raadplegen.
Panc Beentjes

Filosofie
Anselmus van Canterbury, Proslogion gevolgd door de discussie met
Gaunilo, ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. Carlos Steel,
Wereldvenster, Bussum, 1981, 171 pp., f 24,50.
Anselmus' Proslogion behoort zeker tot de belangrijkste teksten uit de geschiedenis
van de filosofie en het was dan ook een uitstekende gedachte deze in de Dixit-reeks
in (voor het eerst volledige) Nederlandse vertaling uit te brengen. Carlos Steel heeft
het Latijn in goed leesbaar Nederlands omgezet en de tekst voorzien van uitgebreide,
verhelderende aantekeningen. In zijn inleiding legt hij vooral de nadruk op de
theologische en geloofs-betekenis van het godsbewijs van Anselmus, dat sinds Kant
als het ontologisch godsbewijs te boek staat. Dat Anselmus daarin ook in zijn eigen
tijd al niet geheel onweersproken is gebleven, bewijst de discussie met de monnik
Gaunilo, die ook in deze uitgave is opgenomen. Een gelukkig idee, al is het jammer
dat Steel in zijn inleiding vervolgens maar weinig zegt over de meer recente discussies
(m.n. van Kant en Hegel) waartoe deze tekst aanleiding heeft gegeven.
Ger Groot

Sociologie
I. Ang, Het geval Dallas, Populaire kultuur, Ideologie en plezier, Uitgeverij
SUA, Amsterdam, 1982, 141 pp.
Aan de hand van een aantal kijkerreacties op de populaire tv-serie Dallas, probeert
Ien Ang een paar moeilijke vragen te beantwoorden die het ‘fenomeen’ Dallas met
zich meebrengt. Terecht ziet ze geen heil in de tegenstelling ‘amusement/kunst’ waar
de massamediaspecialisten uit het begin der jaren zestig maar al te gretig op ingingen.
De vraag is echter of ze een bruikbaar alternatief weet te vinden voor deze zwart-wit
tegenstelling, die uiteraard de kernproblematiek is van de massamedia (en daarom
misschien niet zo centraal hoefde te staan in een studie als deze). Met de reacties
(per brief) wordt ook te weinig gedaan; wanneer I. Ang zelf de reacties niet kan
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onderbrengen in een duidelijke zwart-wit-categorie (waar de schrijfsters meestal ook
in eerste instantie naar streven in hun verwoordingen) dan probeert ze dit op te vangen
door een verder al te weinig uitgewerkt begrip als ‘ironie’. Juist in deze
‘tussengebieden’, in de ‘tegenspraken’, in de ‘vaagheden’ zou iets kunnen ontdekt
worden. Maar I. Ang analyseert onvoldoende tekstueel de brieven om er veel meer
uit te halen, dan wat je er op het eerste gezicht kunt uit halen - en dat is juist het minst
interessante.
Zoals met het begrip ‘ironie’ probeert I. Ang dan in een verdere fase de
aantrekkings(afstoot) kracht te verklaren door middel van een begrip als ‘plezier’.
Maar ook hier ontbreekt te veel een ‘theorie van het plezier’ opdat deze inzichten
werkzaam en hanteerbaar zouden kunnen worden. Kortom: te veel problemen lopen
hier door elkaar - zoals zo vaak bij een dergelijk fenomeen - opdat je ze in zo'n eerste
aanzet allemaal de baas zou kunnen. Bovendien ontbreekt in de massacommunicatie
nog steeds een degelijk referentiekader (kaders) waarmee theoretisch gewerkt zou
kunnen worden.
Een proefstuk zoals dit kan dit onmogelijk allemaal zelf oplossen, en dan nog een
eigen bijdrage willen leveren aan een specifiek probleem.
Eric de Kuyper
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Literatuurwetenschap
Annemarie Kets-Vree (red.), Over Willem Elsschot. Beschouwingen en
interviews, BZZTôH, 's-Gravenhage, 1982, 293 pp., f 39,90.
Raymond Vervliet, Het dwaallicht achterna, Story-Scientia, Gent, 1977,
100 pp., BF. 180.
A. Kets-Vree, die in 1979 zorgde voor de uitgave van Elsschots ongebundelde teksten
onder de titel Zwijgen kan niet verbeterd worden, is ook de samenstelster van deze
bundel artikelen over Elsschot. Zoals in eerst genoemde publikatie heeft zij voor een
rangschikking naar onderwerp gekozen en daarbinnen een chronologische ordening
aangebracht. Er zijn drie afdelingen, hoewel dat niet uit de inhoudsopgave blijkt:
biografische artikelen, studies van algemene aard en besprekingen van verschillende
lengte van afzonderlijke werken. Zoals ze zelf in haar verantwoording aangeeft zijn
Villa des roses, De verlossing, Tsjip - De leeuwentemmer en Het tankschip weinig
bestudeerde teksten, zodat deze verzamelbundel daarover slechts sporadisch informatie
verschaft. De meeste aandacht gaat naar Een ontgoocheling, Lijmen - Het been, Kaas,
Pensioen, Het dwaallicht en de Verzen. Men moet er ook rekening mee houden dat
BZZTôH in 1977 al een themanummer van BZZLLETIN geheel aan Elsschot heeft
gewijd waarvan slechts 4 van de 30 bijdragen in de verzamelbundel van A. Kets-Vree
opnieuw opgenomen zijn, en verder ook dat dezelfde uitgeverij in 1978 voor een
herdruk gezorgd heeft van de monografie van Frans Buyens over Elsschot. Carmiggelt
van zijn kant heeft geen toestemming gegeven tot publikatie in het hier besproken
verzamelwerk van zijn in 1976 bij Loeb te Amsterdam verschenen Notities over
Willem Elsschot. Ook van Westerlincks opstel ‘Over Willem Elsschot, de schrijver,
en Alfons de Ridder, mijn vriend’ is geen spoor te vinden. Ondanks die beperkingen
mag gezegd worden dat de samenstelster in haar opzet geslaagd is ‘het uitgebreide
terrein van de Elsschot-kritiek enigszins in kaart te brengen’. Die kaart is nu behoorlijk
ingevuld. Bij een eventuele nieuwe druk mogen wel een aantal spelling- en drukfouten
en onjuistheden (Fons de Ridder zal zijn Finne wel niet leren kennen hebben op de
kermis van Bergen maar van Berchem, p. 25) gecorrigeerd worden.
Wie een gedetailleerde analyse van Elsschots laatste novelle Het dwaallicht wil
lezen kan terecht bij de studie van de Gentse Germanist R. Vervliet die eerder al
gepubliceerd werd in het jaarboek Studia Germanica Gandensia (1974). De auteur
neemt een lange theoretische aanloop vooraleer zijn model voor een synthetische
interpretatie te toetsen aan het concrete literaire werk Het dwaallicht. Belangrijke
theoretische inzichten m.b.t. de autobiografische roman die in studies van Dorrit
Cohn en Philippe Lejeune in de laatste 10 j. naarvoren gebracht zijn heeft Vervliet
in zijn onderzoek niet meer kunnen verwerken. Vervliet gaat ervan uit dat de tekst
van het literaire werk altijd in zijn context (d.i. auteur, lezer, taal, historische,
sociaal-economische en culturele factoren) bestudeerd dient te worden. Het meest
interessant vond ik de uitwerking van de stelling dat het fundamentele dualisme in
Het dwaallicht niet beperkt blijft tot de psychische gespletenheid van Laarmans,
maar moet worden uitgebreid tot de sociaal-economische antithese van de
kapitalistische maatschappij - die zich in het fascisme van de jaren dertig en veertig
trachtte te handhaven - en de communistische klassenloze maatschappij.
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De tekstanalyse van Het dwaallicht m.b.t. de compositorische, functionele en
symbolische aspecten is vrij schools en bevat soms teveel (zo wordt bij de bespreking
van de receptie van Het dwaallicht de receptiege-schiedenis van heel Elsschots oeuvre
betrokken) en soms te weinig (het samenvattend schema van de motieven op p. 59
bevat b.v. 4 motieven minder dan in de vorige pp. ter sprake gebracht zijn).
Gecombineerd met de studies van Het dwaallicht van Jean Weisgerber in Aspecten
van de Vlaamse roman 1927-1960 en van M. Janssens in Tachtig jaar na Tachtig
ontsluit het boek van Vervliet op degelijke wijze de zeer grote rijkdom van Elsschots
laatste werk.
J. Gerits
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D.F. Bouchard (ed.), Language, Counter-Memory, Practice, selected essays
and interviews by Michel Foucault, Cornell University Press, Ithaca, 1980,
240 pp., $5,95 (paper), 18,50 (cloth).
Een verzameling bekende en minder bekende opstellen van M. Foucault. De
bekommernissen van Foucault met taal en literatuur (Hölderlin, Flaubert) en filosofie
(Nietzsche, Deleuze). De ‘historicus’ Foucault komt minder rechtstreeks aan bod.
Verder ook een gesprek met Deleuze over de intellectuelen en met jongeren over
‘revolutie’ en ‘transgressie’. Geen onaardige selectie, doch vanwege de afwezigheid
van de thematieken die in Foucaults boeken aangeroerd worden (en hier natuurlijk
ook impliciet aanwezig zijn) kan het toch niet als een goede inleiding op het oeuvre
van F. beschouwd worden, wel als een aardig leesboek.
Eric de Kuyper

Literatuur
Lévi Weemoedt, Van Harte Beterschap, Bert Bakker, Amsterdam/Kluwer,
Deurne, 1982, 156 pp., BF. 360.
Van Harte Beterschap bestaat uit de bundels Geduldig lijden (1977), Geen bloemen
(1978) en Zand erover (1981) die in 1982 samen uitgegeven werden als een kleine
trilogie der treurigheid. François Haverschmidt, alias Piet Paaltjens, leverde het
motto: ‘Ook komen de engelen, maar zij gaan weder: / straks wordt het weer donker
en stil...’. Op zijn carrousel-Pegasus rijdt Weemoedt rond op de Vanity Fair van deze
in crisis gedompelde wereld waar zinloos gefeest wordt, dichters evenals hun minder
begenadigde generatiegenoten na gedane studies in de W.W. terechtkomen en het
lezen van boeken afwisselen met het beluisteren van platen, waar vrienden en
bekenden trouwen, scheiden en begraven worden en waar de minnaar op het
naaktstrand zijn Jeanette zoekt, van de andere vrouwen alleen te onderscheiden door
haar badmuts met bloemetjesmotief.
Rutger Kopland heeft ooit beweerd dat zijn ideaal erin bestond net niet smartlappen
te schrijven om er op een ironische manier heel dicht bij te blijven omdat je dan
mensen aanspreekt in hun eigen situatie. Weemoedt gaat bewust een stap verder. Hij
voert zijn lezers met ‘broodjes leed speciaal’, zijn gedichten, wetend dat de lezer
weet dat het om opgeklopte smart gaat. In deze verzamelbundel leidt de dichter zijn
lezers rond in de serre van zijn treurigheid waar alle variëteiten van droefenis met
vaardige en vlijtige hand geteeld, geënt, verplant, gepoot en gekruist worden tot altijd
nieuwe verschijningen van hetzelfde leed. Zo krijg je inderdaad vlug ‘Een huis vol’:
‘Ik ben getrouwd met Treurigheid, / woon samen met Verdriet. / Krijg soms bezoek
van Eenzaamheid / maar helpen doet dat niet’ (p. 40). Is die poëzie echt en belangrijk?
Ja, want artificieel leed is evenzeer wezenlijk leed en wie zal trouwens uitmaken
waar het zgn. echte leed ophoudt en het imaginaire begint?
J. Gerits
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Paul Snoek, Verzamelde gedichten, Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1982, 782 pp., BF. 1.275.
In het nawoord tot de Verzamelde gedichten geeft Herwig Leus, de samensteller, de
poëtische evolutie van Snoek aan in zes perioden: na het chaotisch zoeken van de
leerjaren komt een romantische rijpingsperiode, gevolgd door een agressieve, soms
cynische revolte tegen de mens en de maatschappelijke orde. De visionaire symboliek
op het hoogtepunt van zijn dichterschap (de eerste helft van de jaren zestig) maakt
in de Gedrichten plaats voor ontluisterende spot en in zijn laatste bundels (Welkom
in mijn onderwereld (1978) en het in '82 postuum gepubliceerde Schildersverdriet)
voor een misantropisch en berustend pessimisme. De poëtische potentie van Snoek
lijkt mij het grootste te zijn geweest toen zijn vlucht in de verbeelding hem als een
alchemist in staat stelde de dingen te transformeren tot woorden, die parels werden
en documenten van het licht (p. 347) of wanneer de liefde hem tot extase bracht en
meteen op de eigen eenzaamheid teruggooide zoals in de Gedichten voor Maria
Magdalena. Snoek is samen met Pernath en Gust Gils het boegbeeld geweest van
de Vijfenvijftigers, die in het tijdschrift Gard-Sivik aan het woord kwamen. De
invloed van de experimenteel Lucebert is in Snoeks bundel Noodbrug (1955) duidelijk
aanwijsbaar. Maar de romantische component van zijn dichterschap heeft hem vrij
vlug het experiment stricto sensu doen overstijgen.
In Snoek gaan de dood en het kind een romantisch verbond aan, worden pijn en
ver-
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driet samen met de liefde dagelijkse grondstof voor het gedicht, terwijl de stilte, de
slaap, de droom, de onderwaterwereld, het luchtkasteel en de gleuven van het licht
gekoesterd worden als geprivilegieerde verblijfplaatsen. De evasiedrang van de
dichter wordt afgeremd door zijn ironie, die in Gedrichten en Frankenstein soms tot
een niets ontziend cynisme evolueert. Die verbittering is geen eigenschap van de
ouder wordende Snoek. Zij kon al afgelezen worden uit de Soldatenbrieven, poëtische
prozateksten of prozaïsche gedichten geschreven aan Pernath tijdens Snoeks
legerdienst (1957). Op 12 sept. '57 schreef hij vanuit Soest aan Pernath, zijn broeder
vroeger zo nabij: ‘Ik tracht niets meer, ik tracht zelfs niet meer mij de geur van de
vrijheid te herinneren. Misschien vergis ik mij, maar droeg de vrijheid niet een beetje
de wrange prikkel van een onrijpe druif?’ Die Soldatenbrieven zijn niet in de
Verzamelde gedichten opgenomen, hoewel ze m.i. veeleer tot Snoeks poëzie dan tot
zijn proza dienen te worden gerekend.
De Verzamelde gedichten zijn het museum van Snoeks onvergetelijk mooie beelden
en van zijn woord geworden verlangen, zoals het ook geformuleerd staat in het motto
van René Char op p. 75: ‘le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir’.
J. Gerits

Mensje van Keulen, Overspel, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982, 227
pp., f 26,50/BF. 420.
Overspel is een knap geconstrueerde roman waarin Mensje van Keulen verhaalt hoe
Anton Hofman uit de geldproblemen tracht te geraken ontstaan door zijn misbruik
van vertrouwen bij het beheer van de goederen van een barones, op sterven na dood.
Antons zus Laura is met een psychiater getrouwd die ervoor uitkomt dat hij met een
van zijn patiënten een relatie heeft, met alle emotionele scènes vandien tussen hem
en Laura. En zijn dochter Anna, die in Engeland verblijft als au pair girl, wordt op
haar kamer bezocht door de heer des huizes, zeer tot haar zin overigens. In Biarritz,
waar Anton door te gokken in het casino zijn financiële tekorten probeert aan te
zuiveren, komt hij zelfs in de politiecel terecht. Terug thuis bij zijn vrouw luidt de
slotzin van het
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verhaal: wie weet wat ons nog te wachten staat. Voor de Engelse Penny Masefield
en voor Laura Hofman hoeft de vraag niet meer: de een is van de trap gevallen
(geduwd?) en dood, de ander van een bruggetje gegleden en in een gracht verdronken.
Aan Bibeb heeft Mensje van Keulen in Vrij Nederland van 4 sept. '82 verklaard:
‘Mijn boek is een roman waarin iedereen bedriegt en wordt bedrogen. Ik kies geen
partij, maar ik kies wel voor een paar mensen’. Misschien is dat de reden van het
succes van dit boek dat op nauwelijks 2 maanden al aan 3 drukken toe was. Maar de
literair handig verpakte ingrediënten zullen ook wel een deel van de verklaring zijn:
het verhaal speelt zich nu eenmaal af in de betere milieus van dokters, kunstenaars,
bankiers en baronessen. Geld- en hartsproblemen van anderen zijn altijd gretig
leesvoer. En met uitspraken als ‘het opofferende zit in een vrouw, niet in een man’
(p. 129) kunnen de geëmancipeerde vrouwelijke personages zowel hun ontgoocheling
als hun nood aan mannelijke belangstelling kwijt. Dat Mensje van Keulen kan
schrijven hoeft niet betoogd, maar dat neemt niet weg dat Overspel lezen toch maar
soep lepelen uit een plat bord blijft: je zit meteen op de bodem.
J. Gerits

Biografie
Etty Mulder, Hildegard, een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen,
Ambo, Baarn/Westland, Schoten, 1982, 143 pp., BF. 410.
‘Een van de grootste en meest geniale persoonlijkheden uit de Europese geschiedenis’,
noemt Etty Mulder de 12e-eeuwse mystica Hildegard van Bingen. Zij moet
ongetwijfeld een vruchtbaar schrijfster geweest zijn, gezien de ‘vijftien boeken,
driehonderd brieven, een kleine tachtig muziekwerken en een aantal gedichten’ die
zij naliet. Haar erfenis heeft echter tot aan onze tijd maar zelden weerklank gevonden;
een minachting ten aanzien van deze grote vrouw, die door Etty Mulder, ondanks
haar voorzichtige uitlatingen op dit punt, toch voornamelijk op rekening van het
mannelijk chauvinisme lijkt te worden geschreven.
Haar kleine boekje over het leven en werken van deze heilige is een eerste aanzet
om te komen tot een vollediger erkenning van de grootheid van deze middeleeuwse
(‘laatmiddeleeuwse’ lijkt een wat inadequate term voor de 12e eeuw) vrouw. Of zij
daarin helemaal is geslaagd mag de vraag blijven. ‘Tegenover de enorme rijkdom
van het materiaal, tegenover de overweldigende inspirerende kracht die van haar
persoon uitgaat, staat men als auteur en commentator per definitie machteloos’,
schrijft ze in haar nawoord. Inderdaad wordt in dit boekje nauwelijks méér dan een
tip van de sluier rond de figuur van Hildegard opgelicht. Etty Mulder citeert veelvuldig
uit haar brieven en visioenen, maar desondanks blijft ze als persoon nog op grote
afstand. Men krijgt voldoende te zien om te weten dat men met een intrigerende
figuur te maken heeft, maar ‘een genie’, ‘een van de grootste briefschrijfsters uit de
wereldliteratuur’ komt uit deze bladzijden nog niet naar voren.
Toch mag men bewondering hebben voor het werk van Etty Mulder. Vooral daar
waar zij zich, ondanks haar duidelijk feministische belangstelling, bij de beoordeling
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van de figuur van Hildegard niet tot overhaaste conclusies en schematiseringen laat
leiden, bewijst zij een evenwichtig historica te zijn.
Wat dat betreft mag men hopen dat deze eerste kleine publikatie, zoals zij zelf aan
het slot van haar boekje zegt, niet méér dan ‘een aanzet, een beginsignaal’ zal blijven.
Ger Groot

F. Domela Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist en ander werk,
geselecteerd door Albert de Jong, Wereldvenster, Bussum, 1982, 227 pp.
De autobiografie Van christen tot anarchist van Domela Nieuwenhuis moet
oorspronkelijk vele honderden pagina's hebben geteld. In deze uitgave is die tot zo'n
130 bladzijden bekort, zodat men eigenlijk eerder van een selectie moet spreken. Het
gevolg daarvan is dat de levensloop nogal fragmentarisch wordt weergegeven;
bepaalde gebeurtenissen worden in details verteld, maar men mist de schakels die
deze onderling verbinden, zodat m.n. de ontwikkeling van het denken van Domela
Nieuwenhuis nogal in de schaduw blijft. Dat doet aan de charme van het boek
overigens niet af; een vaak al-
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weer grotendeels vergeten stuk van het, desondanks (zowel geografisch als historisch)
nog zeer nabije verleden komt erin op boeiende en zeer directe wijze tot leven. De
autobiografie werd aangevuld met o.a. een aantal toespraken van Domela
Nieuwenhuis, eigentijdse commentaren op zijn persoon, en een tweetal
karakterschetsen door zijn zoon Cesar Domela Nieuwenhuis en de samensteller
Albert de Jong.
G. Groot

Varia
Herculine Barbin, Mijn herinneringen, van een nawoord en een dossier
voorzien door Michel Foucault en aangevuld met ‘Een schandaal in het
klooster’ van Oscar Panizza, vertaald door Kees Jongenburger,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1982, 203 pp., f 34,50.
‘Hebben wij werkelijk een echt geslacht nodig’, vraagt Michel Foucault zich in zijn
nawoord (oorspronkelijk inleiding) bij de memoires van Herculine Barbin af. Adelaïde
Herculine Barbin, in 1838 als meisje geboren en verder als zodanig opgevoed, ontdekt
in de loop van haar puberteit dat ze eigenlijk een man is. Een ontdekking die ook
later juridisch haar beslag krijgt; Barbin wordt door het bevolkingsregister als man
erkend. Maar is hij wel een man? Heeft hij wel een echt geslacht (man of vrouw)?
Foucault wijdt in zijn nawoord enkele interessante beschouwingen aan de noodzaak
die de moderne tijd hecht aan het afbakenen van het geslacht. Werden hermafrodieten
vóórdien als dubbelgeslachtelijk aanvaard, in de loop van de inlijving van het individu
in de moderne staat werd deze ambiguïteit steeds minder aanvaard. ‘Ieder zijn
fundamentele, bepaalde en bepalende geslacht’ En dat betekent dat de medicus nu
‘wil ontcijferen welk ware geslacht schuilgaat achter die schijnbare verwarring...
Een mengsel van geslachten is slechts een vermomming die men door een goed
onderzoek kan doorzien: hermafrodieten zijn altijd pseudo-hermafrodieten’.
Voor Herculine Barbin was deze verscheurdheid tussen beide geslachten in ieder
geval te sterk; korte tijd na het schrijven van haar memoires pleegde ze zelfmoord.
Foucault heeft nu de tekst van deze (in een typisch 19e-eeuwse jongejuffrouw-stijl
geschreven) herinneringen opnieuw uitgegeven, vergezeld van een klein dossier van
officiële stukken rond het geval-Barbin en het enigszins ranzige verhaal ‘Een
schandaal in het klooster’ van Oscar Panizza die zich door deze zaak liet inspireren.
Het meest interessante deel van het boekje wordt echter gevormd door het commentaar
van Foucault zelf, die de vraag naar de seksuele identiteit in enkele korte opmerkingen
tegen haar historische achtergrond en ontwikkeling plaatst, ongeveer op de wijze
zoals hij dat t.a.v. andere classificaties al in Les Mots et les Choses deed. In de kleine
tien pagina's van het nawoord kan dat uiteraard slechts zeer schetsmatig gebeuren,
maar het zijn wél deze notities die ervoor zorgen dat het verhaal van Herculine Barbin
enigszins boven dat van de historische curiositeit wordt uitgetild.
Ger Groot
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H.J. Franken, Grondstoffen voor de materiële cultuur in Palestina en
omliggende gebieden, Kok, Kampen, 1982, 99 pp., f19,50.
Archeologie en wat daarmee samenhangt wordt niet zelden beschouwd als een
liefhebberij voor een kleine kring ingewijden. Nog maar al te vaak ziet men in de
archeoloog iemand die over het vermogen van helderziendheid beschikt, die niet
alleen de sleutel der wijzen zoékt, maar deze ook schijnt te vinden, wanneer je althans
de nogal eens op sensatie beluste pers moet geloven. Teneinde het publiek beter én
directer te kunnen informeren over de stand van zaken heeft het Werkgezelschap
voor de Archeologie van Palestina een serie in het leven geroepen, die luistert naar
de naam Palaestina Antiqua. Jaarlijks staat de uitgave van twee cahiers op het
programma waarin allerhande facetten van de archeologie van het Oude Nabije
Oosten door deskundigen belicht zullen worden. Het Werkgezelschap hoopt met
deze cahiers veel aantrekkelijk studiemateriaal te verschaffen aan een breed scala
van belangstellenden.
Het eerste deel van deze nieuwe serie is getooid met een nogal deftige naam; het
behandelt in het kort grondstoffen die in oud-
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testamentische tijd gebruikt werden, voor zover zij door middel van oudheidkundig
bodemonderzoek aan het licht zijn gekomen. De Palestijnse grond heeft vrijwel alleen
die grondstoffen bewaard die sterk bestand zijn tegen verwering en afbraak door
micro-organismen, in hoofdzaak dus anorganische grondstoffen. Naast een
verhandeling over het voorkomen en het gebruik van steen (pp. 15-37) is het overgrote
deel van het cahier gewijd aan de grondstof klei (pp. 37-91). De lezer wordt grondig
ingewijd in de verschillende soorten, hun eigenschappen en verwerking. Wat het
meest opvalt in dit cahier van de Leidse hoogleraar archeologie is zijn telkens
terugkerende waarschuwing dat er bij de - doorgaans heel cruciale - datering van
aardewerk gemakkelijk vérstrekkende fouten kunnen worden gemaakt. Zo pleit hij
er o.a. voor om niet alleen bepaalde opvallende eigenschappen van gevonden
aardewerk te onderzoeken, maar óók de gebruikte klei zelf en de soms gemakkelijk
waarneembare bijmengsels.
Dit eerste cahier is een gedegen archeologische studie. Soms heb ik me bij het
lezen ervan afgevraagd of het niveau niet iets te hoog is in relatie tot de beoogde
doelgroep (predikanten, theologiestudenten, aardrijkskundeleraren,
amateurarcheologen e.d.). Een term ‘glyptiek’ bij voorbeeld wordt niet nader
geïntroduceerd of uitgelegd. Het overzicht van typen aardewerk (pp. 65-70/ is voor
de doorsnee lezer veel te chaotisch gevuld met allerhande cijfers, terwijl déze figuren
juist het kernprobleem van het cahier moeten verduidelijken!
Wil men een zo groot mogelijk lezerspotentieel bereiken, dan zal de redactie met
name aan het onderdeel leesbaarheid de nodige aandacht moeten schenken. De reeds
op stapel staande onderwerpen verdienen namelijk een zo groot mogelijk
lezerspubliek: er wordt gewerkt aan studies over de steden Mari, Ugarit en Jerusalem.
Panc Beentjes

Carl von Clausewitz, Over de oorlog vertaald door Hans Hom, Het
Wereldvenster, Bussum/Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij,
Antwerpen, 1982, 240 pp., f23,50.
Carl von Clausewitz' Vom Kriege geldt wellicht als het grootste monument uit de
geschiedenis van de theoretische krijgskunde. Het onvoltooid gebleven geschrift
vormde de reflexie op de ingrijpende veranderingen die de oorlogvoering tijdens de
grote Napoleontische veldtochten onderging; veldtochten die Clausewitz persoonlijk
meemaakte, zij het altijd op enige afstand en altijd als tegenstander van Napoleon.
Van de acht boeken van het grote werk zijn nu de eerste drie opnieuw vertaald, nadat
er in het midden van de 19e eeuw al eens een (vrijwel) volledige editie in het
Nederlands was uitgebracht. Men vindt er het dictum in terug waarmee Clausewitz
onlosmakelijk is verbonden: ‘Oorlog is enkel een voortzetting van de politiek met
andere middelen’, maar voor een verdere uitwerking daarvan wordt men verwezen
naar het achtste boek, zodat men het in deze uitgave moet stellen met de korte notities
die Clausewitz daarover in het eerste boek maakt. Wel gaat de uitgever in zijn
voorwoord iets verder op deze grondstelling, en met name op haar verhouding tot
de ‘absolute oorlog’, in, maar blijft ook daarbij nog aan de rijkelijke abstracte kant,
zoals trouwens heel de inleiding weinig concessies doet aan de in militaire zaken
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wellicht weinig geïnformeerde lezer. Merkwaardig is tenslotte dat het standaardwerk
van Raymond Aron (Clausewitz - Penser la guerre) in de korte bibliografie onvermeld
blijft.
Ger Groot

Lord Drogheda, K. Davison & A. Wheatcroft (eds.), The Covent Garden
Album, 250 Years of Theatre, Opera and Ballet, Routledge & Kegan Paul,
London, 1982, geen paginering, £5,95.
In woord en vooral in beeld wordt de geschiedenis van het Royal Opera House
geschetst. Een reeks zeer mooie foto's uit vnl. recentere produkties en etsen,
tekeningen en afbeeldingen van schilderijen voor de vorige eeuwen. Het is jammer
dat - vooral dan voor de na-oorlogse jaren en de latere ontwikkelingen - zo weinig
aandacht besteed w%erd aan de schouwburg zelf, de architectuur en de aparte
stedelijke setting die de R.O. inneemt in het Londense stadsplan. Ook had ik wel
enige zakelijke informatie m.b.t. de leiding, de financiële situatie enz. nuttig geacht.
Eric de Kuyper
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Minder arbeid, meer werk?
Dank zij Marx over Marx heen (†1883-1983)
Louis Van Bladel
Als vooruitgang en economische groei opgevat en nagestreefd blijven worden zoals
thans het geval is, stevenen wij regelrecht op een maatschappij af waarin de
automatische produktie van goederen en diensten in toenemende mate de plaats zal
innemen van de menselijke arbeid. Het evenwicht tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt schijnt niet slechts tijdelijk, maar voorgoed verstoord te zijn. Met de
derde industriële revolutie zijn we het tijdperk ingetreden van de ‘dode arbeid’ en
de cybernetische of stuurkundige techniek. Deze techniek moet nog wel door mensen
geprogrammeerd worden, maar dat zal ofwel nog slechts weinigen arbeid verschaffen,
ofwel - als de beschikbare arbeid ruimer verdeeld wordt - de meeste mensen nog
slechts enkele uren arbeid bieden. Slechts een klein deel van onze tijd zullen we nog
aan arbeid kunnen of moeten besteden. In dit laatste zinnetje zit heel de problematiek
waarvoor we staan. Zullen we nog slechts een klein gedeelte van onze tijd aan arbeid
kunnen of moeten besteden? Is arbeid een recht of een dwang?
Die vraag komt op het eerste gezicht over als een belediging aan het adres van de
miljoenen mensen die vandaag om arbeid schreeuwen. Wie, in onze maatschappij,
geen plaats meer vindt in het proces van de waren- en dienstenproduktie is
uitgerangeerd, lijdt aan waardeverlies, begint zelfs aan de zin van zijn leven te
twijfelen.
Beseffen we echter genoeg dat de arbeid waarnaar wij schreeuwen en zonder welke
wij op het ogenblik inderdaad niet meer aan de kost kunnen komen, hoofdzakelijk
nog enkel een activiteit is die we uitoefenen met het oog op loon of winst, op wat
we ermee kunnen kopen, niet met het oog op wat we er zelf mee voortbrengen of tot
stand doen komen (opus, oeuvre, werk)? Het is een on-eigen, uitbestede, verhuurde
activiteit, die niet aan haar eigen voortbrengsel, maar aan de warenmarkt haar waarde
ontleent, een uitbesteding van tijd die zelf koopwaar op de arbeidsmarkt is geworden,
geen autonome en reëel sociale bedrijvigheid, geen zelfredzame, zinvolle en
bevredigende activiteit. Ons werk is grotendeels en wordt voortdurend meer
gereduceerd tot arbeid. Al gaat de etymologie van labor
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(moeite, last) en travail (tripalium, foltertuig) fysisch niet meer op, het werk dat nog
te verkrijgen is (werkgevers en werknemers) wordt met de dag meer: economisch
zogenaamd onvermijdelijke, technisch onontbeerlijke, sociaal genoodzaakte,
maatschappelijk afgedwongen, zijn wetmatigheid van buitenuit (heteronoom) aan
de individuen opdringende arbeid. Wie zonder zo'n arbeid valt, valt zonder werk. En
wie zonder werk valt, wordt beroofd van wat hij onder meer broodnodig heeft om
zin aan zijn leven te geven. En toch, als de automatisering voortschrijdt, als de
technologische produktie van goederen en diensten rendabeler, in de zin van
winstgevender wordt, als de monetaire meerwaarden door een billijker sociale politiek
overgeheveld worden naar de zogenaamd niet-produktieve sectoren en de niet meer
in het produktieproces betrokken werklozen (het ideaal van de verzorgingsstaat?
loskoppeling van arbeid en inkomen?), als m.a.w. persoonlijke vrije tijdsbesteding
voor een groot gedeelte van de bevolking financieel mogelijk wordt gemaakt, gaan
we dan geen rooskleurige toekomst tegemoet? We zien grotendeels af van ons recht
op arbeid, en meteen ook van ons recht op werk. Leve de vrije tijd!
In dat geval zou de huidige economische crisis geen cultuurcrisis zijn, een teken
aan de wand dat er met onze Westerse (of Noordse) beschaving iets triestigs aan de
gang is. Het zou slechts een tijdelijk dramatische, maar uiteindelijk hoopvolle
zwangerschap zijn: er wordt dank zij de technologisch-industriële ontwikkeling een
nieuw type van cultuur geboren dat we vertrouwvol tegemoet kunnen zien. Dit is
een voorstelling van zaken die, paradoxalerwijze, zowel door marxisten als door
liberalen wordt gehuldigd.

Marx ging niet ver genoeg
Marx kwam met zijn liberale tegenhangers hierin overeen, dat hij van de
ongebreidelde ontwikkeling van de produktiekrachten, met name van het technisch
potentieel, alle heil voor de toekomst verwachtte, mits de opbrengst van de produktie
maar in handen van de geassocieerde meerderheid van de arbeiders kwam. In dit
laatste punt verschilde hij natuurlijk wel van zijn liberale tegenhangers. Die willen
nog altijd van geen ‘geassocieerde arbeiders’ of economische democratie weten. In
hun ogen zal de ‘Onzichtbare Hand’ de vrije markt-economie vanzelf - dank zij
desnoods enkele grenscorrecties - in het belang van allen doen evolueren1. Het on-

1

Omtrent het liberalisme: cfr. Paul Valadier, La justice sociale, un mirage. A propos du
libéralisme de J.A. Hayek, in Etudes, januari 1983, waarvan volgende maand een vertaling
in Streven verschijnt.
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derscheid is niet zo groot. Tenslotte komt het hierop neer dat Marx - in tegenstelling
tot de liberalen - wel de produktieverhoudingen, de eigendoms- en
machtsverhoudingen wilde revolutioneren, maar - volledig in overeenstemming met
zijn liberale tegenhangers - nooit getwijfeld heeft aan de wenselijkheid en
vruchtbaarheid van een zo groot mogelijke ontwikkeling van de produktiekrachten,
in het bijzonder van het technisch potentieel. Hij zag wel in dat de ongebreidelde
ontwikkeling van het technisch potentieel, de niet te stuiten en volgens hem toe te
juichen automatisering de dood van de menselijke arbeid zou betekenen (hij gebruikte
zelf die uitdrukking), maar hij was zo naïef te geloven dat het volstond dat de arbeiders
zich het technisch-industriële apparaat weder zouden toeëigenen, om die dode arbeid
weer in levende te veranderen. De arbeiders zouden dan immers, ik citeer hem
letterlijk, ophouden ondergeschikte schakels in het produktieproces te zijn, in plaats
daarvan beheerders worden van het produktieproces, en - het belangrijkste van al grotendeels buiten het produktieproces vrij en rijkelijk hun individualiteit kunnen
ontplooien2. Niet arbeid maar vrije tijd was dus ook voor Marx het ideaal? Hoe zit
het dan met het zgn. arbeidsethos van Marx, met zijn definitie van de mens als
arbeidend wezen, met zijn ophemeling van de arbeid als de werkzaamheid waardoor
de mens zichzelf objectief in de natuur kan realiseren, tot zelfaffirmatie en ontplooiing
kan komen? Hoe zit het dan met zijn kritiek op de vervreemding die tussen de mens
en zijn arbeid is teweeggebracht? Waarom beschouwde hij die vervreemding als een
fundamentele menselijke zelfvervreemding? En wordt die vervreemding ineens
opgeheven als het produkt, ten slotte de ruilwaarde van de arbeid, aan de
arbeiders-controle wordt onderworpen? Wat verandert er dan intrinsiek aan het tot
vervreemde arbeid gereduceerde werk van de mensen?
Ik geloof niet dat het mogelijk is de ambiguïteit van Marx' arbeidsfilosofie te
ontwarren3. Enerzijds valt niet te loochenen dat o.a. in zijn Parijse manuscripten
(Economie en filosofie), maar ook in sommige van zijn latere geschriften, een
‘arbeidsfilosofie’ te vinden is die een onderscheid fundeert tussen arbeid - zoals wij
deze thans noodgedwongen opvatten - en werk zoals dat antropologisch veel positiever
zou kunnen worden opgevat. Anderzijds valt nog moeilijker te loochenen dat hij in
zijn kritiek op de arbeidsvervreemding halverwege is blijven steken. Hij is zelf de
gevangene

2
3

Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (1857-1858), Dietz, Berlin, 1953, pp.
592-600.
Voor een uitgebreider bespreking van deze kwestie: Willy Coolsaet, Produceren om te
‘produceren’. Het kapitalisme en de ontwikkeling van de produktieve krachten volgens Marx,
afz. uitgave van het tijdschrift Kritiek, Gent, 1982.
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geworden van de modern-economische vernauwing die het begrip werk tot het begrip
arbeid heeft ondergaan. Het is waar, hij heeft de loon-arbeid als een vervreemding
of onteigening van de arbeid gehekeld. Maar wat hem als eigen werk voor ogen stond
- als de automatisering eens volledig gerealiseerd zou zijn - was niet meer het werk
dat hij, in het spoor van Hegel, in sommige van zijn geschriften had opgehemeld:
een antropologisch begrip van werk als vrije zelfobjectivering en zelfcommunicatie.
Het werd de arbeid waartoe het werk in de technologisch-industriële beschaving
verworden was: een volledig vermaatschappelijkte, ruilwaren producerende activiteit.
Het treurige bewijs daarvan is dat hij gewoon van een wedertoeëigening door de
arbeiders van het produktie-apparaat en van een consumentenmaatschappij alle heil
verwachtte. Daardoor zou opeens het rijk van de vrijheid, van de zelfbeschikking,
van de onvervreemde arbeid, dus van de echte werkzaamheid mogelijk worden.
Dat hij in zijn kritiek op het kapitalisme en in zijn prognose van een menselijke
maatschappij halverwege is blijven steken, is o.m. te wijten aan het feit dat hij de
premissen zelf van het liberale industrialisme en produktivisme nooit fundamenteel
ter discussie heeft gesteld. Hoe zouden - alleen maar door de overname van de
‘eigendom’ over het intrinsiek heteronoom produktie-apparaat - alle mensen ineens
kunnen ‘voortbrengen volgens hun capaciteiten en verbruiken volgens hun behoeften’?

De heteronomie van het huidige produktiesysteem
Volgens Marx zelf zijn het niet de produktieverhoudingen die de produktiekrachten,
maar de produktiekrachten die de produktie- of eigendomsverhoudingen conditioneren
en misschien zelfs determineren. Dit betekent dat het produktiebestel zelf niet alleen
de grenzen van de eigendom of de controle die erover kan worden uitgeoefend bepaalt,
maar ook de aard van het werk dat erdoor genoodzaakt wordt én de aard van de
behoeften die erdoor kunnen worden bevredigd.
Wat de eigendom of de controle betreft: er wordt niet ipso facto democratischer
over een uiterst complex, nationaal en internationaal geïntegreerd, maatschappelijk
produktiemechanisme beschikt als het door een zogenaamd geassocieerd collectivum
wordt beheerd. Dat weten hedendaagse marxisten ook. Zij denken daarom aan
gedecentraliseerd zelfbeheer of
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gedecentraliseerde arbeiderscontrole. We kunnen een heel eind met hen in die richting
denken en ijveren. Maar de kwestie waar het in onze werkloosheid om te doen is,
wordt daarmee niet opgelost, ze wordt integendeel verdrongen of verdoezeld. Zolang
het produktiebestel als zodanig, d.w.z. de vervreemde arbeid en de gemanipuleerde
behoeften zelf niet aangepakt worden, verandert er niets wezenlijks. Meer
arbeiderscontrole over het intrinsiek heteronoom blijvende produktiesysteem brengt
ons geen stap dichter bij het ideaal van Marx ‘dat alle mensen zouden kunnen
presteren volgens hun capaciteiten’ of dat ‘werken’ een autonome, vrije, psychisch
en sociaal bevredigende bedrijvigheid zou worden. André Gorz, aan wiens Adieux
au prolétariat. Au-delà du socialisme, in dit nummer een aparte bespreking wordt
gewijd, schrijft m.i. terecht:
‘In elke complexe maatschappij zijn de aard, de uitvoeringswijzen en het
voorwerp van de arbeid verregaand bepaald door noodzakelijkheden,
waarop de individuen en de ploegen slechts een zwakke greep hebben. Ze
kunnen er zeker in slagen “zelfbeheer te voeren” over de
produktiewerkplaatsen, de arbeidsomstandigheden zelf te bepalen, het
ontwerp van de machines en de omschrijving van de taken mede te bepalen.
Maar deze blijven daarom in hun geheel niet minder van buitenaf bepaald
door het maatschappelijke produktieproces, dat wil zeggen door de
maatschappij in zoverre zij zelf een grote machine is. De arbeiderscontrole
(ten onrechte betiteld als arbeiders “zelfbeheer”) bestaat er in werkelijkheid
alleen in dat men zelf de uitvoeringswijzen bepaalt van wat van buitenaf
bepaald wordt: de werkers verdelen zich en omschrijven hun taken binnen
het kader van een arbeidsverdeling die tevoren op de schaal van de hele
maatschappij is vastgesteld. Ze stellen niet zelf deze arbeidsverdeling vast
noch de fabricagenormen voor bijvoorbeeld kogellagers. Zij kunnen het
verminkende karakter van de arbeid uitbannen maar hem geen karakter
van een persoonlijke schepping verlenen. We hebben hier te maken met
een vervreemding die niet alleen inherent is aan de kapitalistische
produktieverhoudingen, maar aan de vermaatschappelijking van het
produktieproces zelf: aan het functioneren van een complexe samenleving.
Deze vervreemding kan men in haar uitwerkingen verzachten, maar ze
kan niet worden opgeheven.
Ze heeft trouwens niet alleen negatieve gevolgen, als men maar haar
onoverwinnelijke realiteit erkent. En haar realiteit erkennen wil vóór alles
zeggen: erkennen dat er geen sprake van kan zijn dat het individu volkomen
met zijn maatschappelijke arbeid samenvalt en dat omgekeerd de
maatschappelijke arbeid niet altijd een persoonlijke activiteit kan zijn,
waarin het individu zich volledig ontplooit. De “socialistische moraal”,
die eist dat ieder helemaal in zijn werk opgaat en het laat samenvallen met
zijn persoonlijke doelstellingen, is in zijn diepste wezen onderdrukkend
en totalitair. Het is een moraal van de accumulatie, gelijkvormig met de
burgerlijke moraal uit het heldentijdperk van het kapitaal. Ze vereenzelvigt
de morele waarde met de liefde voor de arbeid, terwijl ze tegelijkertijd de
arbeid door zijn industrialisatie en vermaatschappelijking ontpersoonlijkt:
ze eist dus de liefde voor ontpersoonlijking op, dat wil zeggen
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zelfopoffering. Ze verzet zich tegen de hele gedachte van de “vrije
ontwikkeling van ieder als doel van en voorwaarde tot de vrije ontwikkeling
van allen” (Marx). Ze gaat in tegen de moraal van de bevrijding van de
tijd, die oorspronkelijk de boventoon voerde in de arbeidersbeweging. De
weg naar de verzoening van de individuen met de arbeid gaat dus over de
erkenning dat de arbeid, zelfs als hij aan de controle van de arbeiders
onderworpen is, niet het wezenlijke van het leven is en dat ook niet moet
zijn. Het moet er slechts één van de polen van zijn. De weg naar de
bevrijding van de individuen en
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van de maatschappij evenals de teruggang van de loonarbeid en de
ruilverhoudingen, gaan dus via het overwicht van de autonome activiteiten
over de heteronome’4.
Ook de bevrediging van de menselijke behoeften blijft illusoir zolang alleen maar
de eigendomsverhoudingen veranderen en niet de produktiekrachten zelf. Het was
ongetwijfeld Marx' droom dat aan de associatief wedertoegeëigende
produktiemiddelen een andere bestemming zou worden gegeven: ze zouden niet
meer met het oog op de winst van een minderheid maar met het oog op de behoeften
van de meerderheid worden ontwikkeld. De vraag is echter of het überhaupt mogelijk
is een produktiesysteem een andere bestemming te geven als men de innerlijke
dynamiek ervan niet ter discussie stelt.
Zolang het technologisch produktiemechanisme onderworpen blijft - en dat moet
het, anders stort het ineen - aan de wetten van het produktivisme, de rendabiliteit, de
efficiëntie, in één woord aan wat er rationeel noodzakelijk is voor de toename van
de meerwaarde - blijven de behoeften die erdoor bevredigd kunnen worden,
geprogrammeerde behoeften, om de eenvoudige reden dat zo'n ‘economische’
rationaliteit een voortdurend meer gestandaardiseerde produktie vereist. Zo'n produktie
heeft gestandaardiseerde ‘behoeften’ nodig en zal die ook zelf, kan die ook zelf
produceren en voortdurend handiger reproduceren.
Wat zal er eigen zijn aan de behoeftenbevrediging, wat zal er eigen zijn aan het
groter gedeelte vrije tijd dat ons misschien mogelijk zal worden gemaakt, zolang aan
het monopolie van het heteronoom produktiemechanisme geen afbreuk wordt gedaan?
Door het zgn. van eigenaar te doen veranderen, verandert men de eigen aard van dat
mechanisme niet. Zolang economische democratie alleen maar geassocieerd beheer
- nogmaals, gesteld dat dat reëel mogelijk zou wezen - van hetzelfde systeem betekent,
blijven we veroordeeld tot hoofdzakelijk vervreemde arbeid, blijven onze behoeften
heteronoom gemanipuleerde behoeften, zal ook de vrije tijd die we wellicht
overvloediger zullen krijgen, hoofdzakelijk gecommercialiseerde, geprogrammeerde
vrije tijd zijn. Ik geloof bijgevolg dat we evenmin bij Marx als bij de liberalen een
bevredigend antwoord vinden op de vraag waar het met onze ‘hoog-ontwikkelde’
beschaving heen moet, willen wij het probleem van de werkloosheid oplossen.

4

André Gorz, Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme, Galilée, Paris, 1980. Ned.
vert. Afscheid van het proletariaat, Van Gennep, Amsterdam, pp. 15-16.
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Meer autonoom werk
Indrukwekkend is het groeiend aantal auteurs - economen, sociologen, filosofen,
cultureel antropologen, historici - die in de laatste jaren, vanuit verschillende
benaderingswijzen naar één fundamenteel nieuw grondinzicht convergeren5. Men
kan twisten over de termen die ze gebruiken of over de begrippen - b.v. ‘arbeid’ en
‘werk’ - die ik aanwend om hun ideeën te verwoorden, maar wat zij bedoelen, komt
in grote trekken op het volgende neer.
Er is geen menswaardige toekomst meer denkbaar, tenzij er tussen de drastisch
verminderde vervreemde arbeid en de - laten we hopen - overvloediger vrije tijd,
meer werk-gelegenheden tot stand komen in sociaal-economische gemeenschappen
waarin vrije individuen autonomer hun leven en samenleven, ook hun dienst aan de
maatschappij, kunnen ‘produceren’ en regelen. Náást het heteronome
produktiemechanisme moet er een gedecentraliseerd, sociaal kleinschaliger, zelfs in
grote mate gedesintegreerd produktieveld komen, dat meer economische autonomie,
meer economische vrijheid, meer economische verantwoordelijkheid, in één woord,
meer werk voor meer mensen mogelijk maakt6.
Dit is geen afwijzing van de heteronome groot-industrie als zodanig, wel een
pleidooi voor de erkenning van de gewelddadige eenzijdigheid ervan, een pleidooi
voor meer evenwicht tussen heteronome en autonome produktiemogelijkheden, en
zelfs voor het stellen van de heteronome produktie in dienst van de autonome. Dat
is de revolutie die we moeten nastreven. Dit is ook geen afwijzing van de technologie
als zodanig of een pleidooi voor een terugkeer naar algemene ambachtelijkheid. Wat
hier bedoeld wordt is juist pas mogelijk dank zij hedendaagse technologische
ontwikkelingen: voor het eerst maken zij misschien op grote schaal kleinschalige
technieken voor veel meer individuen en groepen mogelijk.
De idee van wat André Gorz een duale maatschappij noemt, met een verder
ontwikkelde heteronome, maar daarnaast een ruimer verspreide autonome produktie,
is niet utopischer dan de liberale of marxistische illusie dat we in de beste van de
werelden terecht zullen komen, als alleen maar de heteronome produktie wordt
opgedreven en de vruchten ervan aan de passieve consumenten van de welvaartsstaat
toe zullen stromen. Wat ook in ons land door steeds meer mensen, als korte
termijn-oplossin-

5
6

Cfr. beknopte bibliografie achteraan.
Cfr. P. Erbrich, De valstrik van de welvaart, in Streven, oktober en november 1979.
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gen die ook binnen het vigerende produktiebestel mogelijk zijn, wordt voorgesteld
- andere ‘arbeiderscircuits’, bevordering van de KMO's, andere, ethisch en sociaal
meer verantwoorde regelingen van het ‘recht op arbeid’7 - zijn meer dan alleen maar
lapmiddelen, àls ze worden gezien in het perspectief van meer autonoom, zinvol en
bevredigend werk voor meer mensen. (Dat men het onderscheid tussen ‘arbeid’ en
‘werk’ niet gelukkig vindt, maar liever blijft spreken van (vervreemde of eigen)
arbeid lijkt me tenslotte bijkomstig. Het onderscheid tussen arbeid en werk speelt
ons alleen maar parten als we onder werk iets verstaan dat met economische activiteit
niets meer te maken zou hebben.)

De reconversie waar het om gaat
In plaats van hun hoofd te blijven breken op de vraag hoe de zgn. sociale
welvaartsstaat én de miljoenen arbeidslozen gefinancierd zullen kunnen worden,
zouden de wetenschaps- en beleidsmensen hun genie en hun macht beter besteden
aan de oplossing van de vraag hoe de vruchten van de technologisch hoog-ontwikkelde
industrie besteed kunnen worden aan de reconversie van de produktiekrachten zelf
(d.w.z. van wat er bewerkt wordt, waarmee gewerkt wordt, wie er werkt en waarvoor),
aan het tot stand laten komen van een vrijer produktieveld, een ruimer middenveld
van economische, sociale en culturele werkzaamheden die zinvoller samenleven
mogelijk maken. Het gaat hier niet om een anti-economisch model, maar om een
ander economisch bestel, dat een andere politieke wil vereist en vooral een ander
idee van wat economische ontwikkeling eigenlijk zou kunnen betekenen. Maar willen
de meeste mensen eigenlijk wel weten van zo'n ander economisch bestel, van meer
zelfwerkzaamheid, van meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid, meer bevrediging
waarvoor ze niet meer zoveel geld van elders zullen moeten ‘verdienen’? Zullen wij
dan toch niet blijven uitzien naar hoe dan ook steeds meer te verwerven geld, hoe
slaafs we ons daarvoor ook aan de ‘welvaartsproduktie’ moeten onderwerpen?
Misschien kunnen we voorlopig alleen maar ideëel te werk gaan, ik bedoel onszelf
en onze medemensen proberen bewust te maken van andere mogelijkheden. Misschien
kunnen we voorlopig alleen maar kritisch te werk

7

Cfr. o.a. B.J. De Clercq, Politiek en het goede leven, Acco, Leuven, 1981, zesde hfst.:
Werkloosheid en recht op arbeid, pp. 259-293. Bert Verbrugghe, Tewerkstelling in crisistijd.
Een kans voor de werknemers om hun werk en levensomstandigheden zelf te gaan bepalen,
in Kultuurleven, 1983, 2, pp. 136-150.
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gaan, ik bedoel de heersende antropologie, die economie en werk vernauwt tot
kwantitatieve vooruitgang en onteigende arbeid, fundamenteel ter discussie stellen.

Economie en antropologie
De heersende ‘economische’ wetenschap en praktijk steunen op een individualistische,
utilitaristische, produktivistische antropologie. Centraal daarin staat de verhouding
van het vrije, behoeftige, maar in principe machtige individu tot de schaarse natuur.
De sociale relaties zijn secundair. Er kan immers maar sociaal gedeeld worden als
er economisch voldoende is geproduceerd. Dàt er moet gedeeld worden is niet primair:
er moet eerst geproduceerd worden. Vóór alles moet de schaarste overwonnen worden.
Want de schaarste zet de mensen gewelddadig tegen elkaar op. Dus eerst ‘economie’,
eerst ‘produktie’, dan socialiteit. Daarom werd, natuurlijk niet theoretisch, maar wel
praktisch, geproclameerd dat alle mensen gelijk zijn in... de mogelijkheid elkaar te
verdringen. Maar, hoe ‘schaars’ is in feite ‘de natuur’? Zijn de mensen wolven voor
elkaar omdat de natuur schaars is, of is de natuur, zijn de ‘middelen’ schaars en
worden zij voortdurend schaarser gemaakt omdat en in de mate waarin de mensen
wolven voor elkaar zijn, concurrenten8? Is de mens-natuur-relatie primair of de
mens-mens-relatie?
Wat volgt daaruit voor de ‘economie’? Zij werd toegespitst op de individuele
mens-materie-relatie, vernauwd tot de kunde om zoveel mogelijk baten uit zo weinig
mogelijk kosten te halen, tot de individuele rationele kunde om zo vlug mogelijk rijk
te worden (chrèmastikè). De kunde, de ‘rationaliteit’ werd tot het doel zelf van de
economie verheven. Economie, huishoudkunde (oekonomia) heeft ooit iets anders
betekend, kan ook morgen iets anders betekenen: bewerking en aanwending van de
materiële werkelijkheid tot nuttigheid of uitwendige bruikbaarheid voor het
gemeenschappelijk menselijk leven, dit betekent zorg voor de natuur en voor de
uitbouw, de bewoonbaarheid, de beleefbaarheid en de verfraaiing van de materiële
wereld, zorg voor verstandhouding en bevrediging, althans voor de materiële
mogelijkheidsvoorwaarden van verstandhouding en bevrediging, van vrijheid, vrede,
vriendschap en vreugde tussen de mensen.

8

Cfr. Louis Van Bladel, Geweld, religie en christendom volgens René Girard, in Streven,
oktober 1980, pp. 10-25.
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Vrije tijd, zoals we die thans opvatten en in de toekomst - dank zij de ongebreidelde
ontwikkeling van de huidige economische machine - misschien nog ruimer
‘toebedeeld’ zullen krijgen, is minder vruchtbaar, minder bevrijdend en bevredigend
dan werk dat in een ander antropologisch en economisch klimaat, in andere structuren
mogelijk zou worden.

Marx' behoeftenfilosofie
Fundamenteel voor een ander antropologisch en economisch klimaat, voor menselijker
structuren, is echter een andere behoeften- en bijgevolg ook een andere
schaarste-filosofie. Hier moeten we Marx de eer geven die hem toekomt. Hier ligt
de reden waarom ik ‘dank zij Marx over Marx heen’ als titel aan mijn overwegingen
heb gegeven. Ik neem niets terug van mijn bewering dat Marx' kritiek op het
kapitalisme, op de politieke economie in het algemeen, op de vervreemde arbeid en
de geproduceerde behoeften halverwege is blijven steken en dat bijgevolg zijn
oplossing van de maatschappelijke, menselijke problematiek, de zgn. associatieve
wedertoeëigening van het massieve produktiemechanisme, ontoereikend is. Dat
neemt niet weg dat Marx dan toch ook een arbeidsfilosofie, eigenlijk een antropologie,
of althans een aanzet ervan, heeft gesuggereerd die de moeite van het overdenken
waard is.
De behoeften, de armoede en de rijkdom waar het Marx om te doen was, mogen
allereerst (en terecht!) materieel-economische behoeften, armoede en rijkdom zijn
geweest. Waar het hem uiteindelijk om ging, was echter veel meer, was iets anders.
Wat hij - b.v. in de Parijse manuscripten (1844) - aanklaagt is dat juist het kapitalisme
de menselijke behoeften tot puur materiële, utilitaristisch-economische behoeften
heeft gereduceerd, dat de veralgemeende warenruil ook de dingen hun eigenheid,
hun menselijk karakter heeft ontnomen, dat de verhoudingen tussen de mensen tot
puur hebzuchtig-economische verhoudingen zijn verworden.
‘De privé-eigendom heeft ons zo dom en eenzijdig gemaakt dat een object
pas het onze is als wij het hebben, als het dus voor ons bij wijze van
kapitaal bestaat of door ons onmiddellijk bezeten, gegeten, gedronken,
aan ons lijf gedragen, door ons bewoond enz., kortom gebruikt wordt.
Toch vat de privé-eigendom al deze onmiddellijke verwerkelijkingen van
het bezit zelf alweer slechts als levensmiddelen op, en het leven waarvoor
zij dienen is het leven van de privé-eigendom, arbeid en kapitalisering....
In de plaats van alle fysische en geestelijke zinnen is dan ook eenvoudig
de vervreemding van alle zinnen, de zin van het hebben getreden.... Voor
de uitgehongerde mens bestaat de menselijke vorm van het voedsel niet,
doch enkel zijn abstract bestaan als voedsel; het kan hem gerust onder de
grofste vorm worden voorgezet, en het is niet uit te maken welk verschil
er bestaat tussen die vorm van eten en die
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van de dieren. De met zorgen overladen behoeftige mens heeft geen zin
voor het mooiste schouwspel; de koopman in mineralen ziet enkel de
mercantiele waarde, niet de schoonheid en de specifieke eigenheid van
het mineraal; hij heeft geen mineralogische zin...’9.
Behoeften, armoede en rijkdom waren uiteindelijk ook voor Marx sociaal-menselijke
categorieën.
‘Men ziet hoe in de plaats van de economische rijkdom en ellende, de rijke
mens en de rijke menselijke behoefte treden. De rijke mens is tegelijkertijd
een mens die behoefte heeft aan een totaliteit van menselijke levensuitingen.
De mens, die zijn menselijke verwerkelijking als innerlijke
noodzakelijkheid, als nood beleeft. Niet alleen de rijkdom, ook de armoede
krijgt - als het socialisme gerealiseerd is - een menselijke en bijgevolg
maatschappelijke betekenis. Zij is de passieve binding, die de mens de
grootste rijkdom, de andere mens als een behoefte doet ervaren10.

Naar een menselijker werkbestel?
Wat voor zo'n andere, menselijke manier van leven en werken nodig is, heeft
ongetwijfeld ook Marx niet voldoende doordacht. Zijn overtuiging dat niet de ideeën
van de mensen hun maatschappelijk leven bepalen, maar dat omgekeerd ‘de
produktiewijze van het materiële leven het sociale, politieke en geestelijke
levenspatroon in het algemeen conditioneert’11, is voldoende bekend. Bij het
veranderen van de materiële produktiewijze heeft hij zich, zoals we zagen, bovendien
nog beperkt tot het revolutioneren van de produktieverhoudingen. Gaan we verder
en streven we ook naar een verandering van de produktiekrachten zelf, dan kunnen
ook wij alleen daarvan geen ‘menselijker rijkdom en armoede’, verwachten. Of juister
gezegd: een menswaardige verandering van het produktiesysteem, in de zin van een
relativering van de heteronome en een uitbreiding van de autonome
produktiemogelijkheden, is maar mogelijk vanuit een andere antropologie, vanuit
een ander inzicht in wat een ‘goed’ economisch, politiek en sociaal leven zou kunnen
zijn. Misschien noopt de huidige (en toekomstige?) werkloosheidscrisis ons dan toch
tot bezinning, misschien worden we door de feitelijke ontwikkeling zelf van onze
maatschappelijke geschiedenis, zoals Groen van Prinsterer het reeds in 1831 schreef,
‘ge-

9

10
11

Nationalökonomie und Philosophie, MEW, Ergänzungsband 1, Dietz, Berlin, 1961
ff., pp. 533-546, vertaald in: L. Van Bladel, Kerngedachten van Karl Marx, DNB,
Antwerpen/Amsterdam, 19814, pp. 213-214; 216.
Ibid., p. 219.
Zur Kritik der politischen Oekonomie, MEW, XIII, p. 8, in vertaling, ibid., p. 270.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

590
noodzaakt goed te wezen’, genoodzaakt uit te zien naar een menselijker economie,
een menselijker werk- en levensbestel.
Laten we niet vergeten dat het huidige probleem van de veralgemeende westerse
werkloosheid aan hetzelfde zogenaamd rationeel noodzakelijk produktie-mechanisme
is te wijten als de onzinnige bewapeningswedloop en de alleen maar schijnbaar niet
op te lossen honger in de Derde Wereld. Middelen zijn doel geworden12. Economisme
is iets anders dan menselijke economie. We worden gewoon genoodzaakt anders te
leven om te blijven leven, en vooral opdat andere mensen, de mensen na ons en de
mensen buiten ons, gewoon nog verder zouden kunnen leven! Dit is geen doemdenken,
maar integendeel toekomst-denken!
J. Baudrillard, La société de consommation, Denoël, Paris, 1970; Le miroir
de la production, Casterman, Tournai, 1973; L'échange symbolique de la
mort, Gallimard, Paris, 1976.
L. Dumont, Homo aequalis. Genèse et épanouissement de l'idéologie
économique, Gallimard, Paris, 1979.
P. Dumouchel, L'ambivalence de la rareté, in L'enfer des choses, Seuil,
Paris, 1979.
J.P. Dupuy, La trahison de l'opulence, PUF, Paris, 1976.
J.P. De Gaudemar, Figures du nouvel ordre productif, Maspéro, Paris,
1980. A. Gorz, Ecologie et politique, Seuil, Paris, 1978; Adieux au
prolétariat. Audelà du socialisme, Galilée, Paris, 1980.
G. Goudzwaard, Kapitalisme en vooruitgang, Van Gorcum,
Assen/Amsterdam, 1978; Genoodzaakt goed te wezen, Kok, Kampen,
1982.
J. Granstedt, L'impasse industrielle, Seuil, Paris, 1980.
M. Guillaume, Le capital et son double, PUF, Paris, 1975; L'éloge du
désordre, PUF, Paris, 1979.
H. Hoefnagels, Vooruitgang zonder groei? Over de noodzaak van een
alternatieve toekomst, Samson Uitg., Alphen a.d. Rijn/Brussel, 1979; Wat
heet sociaal? Sociologie kan ook anders, Amboboeken, Baarn/Westland,
Schoten, 1983.
I. Illich, o.m. Tools for Conviviality, 1973; Eigenarbeit, in Vom Recht auf
Gemeinheit, Rororo-aktuell, 1982.
Mishan, The Cost of Economie Growth, Penguin, 1969.
K. Polanyi, The Great Transformation, Beacon Press, 1945.
G.H. de Radkovski, Les jeux du désir, PUF, Paris, 1979.
P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique. Critique de l'idéologie
économique, Seuil, Paris, 1979.
I. Sacks, L'écodéveloppement. Economie et humanisme, Paris, 1978.
M. Sahlins, Stone Age Economics, Aldine Press, 1974.
E.F. Schumacher, Small is beautiful. Economics as if people mattered,
1973. K. Traube, Müssen wir umschalten, Fischer Verlag, 1979.
I. Wallenstein, The Modern World System, I and II, Academic Press, 1974,
1980.
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Cfr. in dit nummer R. Boehm, Hoe nieuw is het ‘principe van een nieuwe economie’?
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Hoe nieuw is het ‘principe van een nieuwe economie’?
Rudolf Boehm
Reeds bij verschillende gelegenheden1 heb ik het volgende principe van een ‘nieuwe’
economie voorgesteld: ze moet zich tot doel stellen in de volle mate van het mogelijke
de materiële behoeften van de mensen te bevredigen en de daarmee verbonden
belangen te behartigen. Op het eerste gezicht lijkt dit evident, zelfs triviaal. Het lijkt
allicht al minder vanzelfsprekend als ik er het volgende aan toevoeg. Dit principe
houdt niet alleen in dat elke economische bedrijvigheid die niet beantwoordt aan
werkelijk aanwezige menselijke behoeften, stilgelegd moet worden, maar vooral dat
men doelbewust moet trachten zoveel mogelijk economische activiteiten stil te leggen,
door de behoeften van de mensen in de volle mate van het mogelijke eens en voor
altijd te bevredigen en de daarmee verbonden belangen veilig te stellen. Dit principe
van een nieuwe economie kan evenwel slechts als ‘nieuw’ beschouwd worden, voor
zover aangetoond kan worden dat het tegenwoordig nog heersende economische
systeem er absoluut mee strijdig is. Als dan bovendien nog aangetoond kan worden
dat hierin de oorzaak van de tegenwoordige economische wereldcrisis ligt, dringt
het nieuwe principe zich op als de enige uitweg uit die crisis.

Enkele basisbegrippen
1. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘behoeften’ van de mensen
en daarmee verbonden ‘belangen’. Behoeften zijn (volgens een definitie van
Feuerbach) daadwerkelijk ‘aangevoelde afhankelijkheden’, belangen zijn terecht of ten onrechte - ‘begrepen’, ‘gestelde’ afhankelijkheden. Ik voel b.v.
de behoefte om een slok water te drinken; ik begrijp - maar ik voel niet aan dat de beschikking over een glas, een waterleiding enz. in mijn belang is.
Aangevoelde behoeften hebben het voordeel dat ze

1

Cfr. b.v. Over het principe van een nieuwe ekonomie, in Linkse visies op de krisis, Epo,
Berchem, 1982.
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eigenlijk onbetwistbaar zijn; gestelde belangen hebben het voordeel dat ze voor
rationele discussie vatbaar zijn. Ik geloof echter niet dat het mogelijk of ook
maar wenselijk is, op grond van ‘objectief wetenschappelijk onderzoek’ een
‘lijst’ op te maken van de menselijke behoeften aan de ene kant en onze daarmee
verbonden belangen aan de andere. Het gaat om een ‘structureel’ onderscheid,
alleen nuttig om een ieder en de gemeenschap te helpen bij zichzelf na te gaan
wàt men daadwerkelijk als een behoefte aanvoelt en waarin men alleen maar
(vanwege een aangevoelde behoefte) belang stelt. Dit onderscheid is dan ook
iets anders dan het onderscheid dat eventueel gemaakt kan worden tussen zijn
elementaire en cultureel-historisch geconditioneerde behoeften.
2. De behoeften en belangen van de mensen doen zich voor op drie - veelvoudig
in elkaar lopende - gebieden: de verhouding van de mensen tot de dingen of de
niet-menselijke natuur (materiële behoeften en belangen), de verhouding tussen
de mensen onderling (politieke en sociale behoeften en belangen) en de
verhouding van een ieder tot zichzelf (morele behoeften en belangen).
Economische problemen houden in de eerste plaats verband met de materiële
behoeften en belangen van de mensen.
3. De kennis van de geschikte middelen om een gegeven doel te verwezenlijken
heet, in de ruimste zin van het woord, techniek. (De Grieken duidden met het
woord ‘technè’ zowel ambachten en kunst als wetenschappen aan.) In deze zin
is ook economie een techniek. In de hedendaagse engere betekenis van het
woord is ‘techniek’ de kennis van de geschikte middelen om een bepaald produkt
voort te brengen: produktie-techniek. Ook in deze meer bepaalde betekenis is
techniek niet hetzelfde als technologie. Technologie is de kennis van mogelijke
toepassingen van gegeven middelen, meer bepaald op het produktie-gebied.
Produktietechnieken kunnen op zichzelf, louter technisch gezien, goed zijn,
maar oneconomisch, d.w.z. ondoelmatig ten gevolge van een wanverhouding
tussen de vereiste inspanningen en het uiteindelijke doel dat slechts kan liggen
op het gebied van de bevrediging van menselijke behoeften en de veiligstelling
van daarmee verbonden belangen. Economie in de ruimste zin van het woord
is dan de kennis van een geschikte keuze en aanwending van produktietechnieken
voor het doel dat erin bestaat op materieel gebied de behoeften van de mensen
te bevredigen en hun belangen te behartigen. (Produktietechnieken of
produktiemiddelen zijn erg belangrijk, maar er bestaat geen aangevoelde behoefte
aan).
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De verwording van de economische wereldtoestand
In het licht van deze ruime begrippen is de economische wereldsituatie op het
ogenblik, globaal gezien, catastrofaal. Er is geen rationele, doelmatige, economische
verhouding meer tussen de gebruikte middelen en de geleverde inspanningen enerzijds
en de bereikte doeleinden of de opbrengst van de inspanningen anderzijds.
De middelen waarover we beschikken zijn 1) de natuurlijke basis van al onze
bedrijvigheden, 2) de menselijke (geestelijke en fysische) arbeidskracht, 3)
produktiemiddelen die het resultaat zijn van een reeds tot stand gekomen verbinding
tussen beide voorgaande. Wat gebeurt er met die middelen?
- We verbruiken massaal natuurlijke hulpbronnen, we tasten de natuurlijke
grondslag van ons bestaan op een hoogst gevaarlijke manier aan (ecologische
crisis), we brengen vernietigingsmiddelen voort die in staat zijn die grondslag
helemaal te vernietigen (kernwapens e.a.).
- We buiten ongeremd de menselijke arbeidskracht uit; we laten ze anderzijds
ook massaal onbenut braak liggen (wereldwijde sociale crisis).
- Ook reeds beschikbare produktiemiddelen blijven massaal braak liggen
(overcapaciteiten); aan de andere kant worden ze - evenals de arbeidsplaatsen
- steeds vlugger door nieuwe produktiemethoden vervangen en vernietigd
(economische crisis in de enge betekenis van het woord).
En wat staat daar tegenover als de opbrengst van al die bedrijvigheid?
- We zijn niet in staat de materiële behoeften van de massa der mensheid te
bevredigen, niet eens (in de Derde Wereld) de meest ‘elementaire’. Daar waar
werkelijk aanwezige behoeften bevredigd kunnen worden, zijn de beschikbare
middelen vaak van slechte kwaliteit (levensmiddelen, geneesmiddelen enz.), of
te kostelijk. Veel is zelfs bijna voor geen geld meer te kopen: water, lucht, stilte,
een leefbare woonwijk... Tegelijk worden ‘nieuwe’ behoeften kunstmatig
geschapen - waaronder illusie-behoeften - die dan bevredigd moéten worden.
De rest van de ‘opbrengst’ van onze bedrijvigheid staat aan de kant van de
ingezette middelen, d.w.z. van de kosten. Tegenover geweldige, zelfs
schrikwekkende inspanningen (waar ook de verkwistingen bijhoren) staat een
tamelijk beperkte, zelfs meestal negatieve opbrengst. De levensbasis van de
mensheid is met vernietiging bedreigd. Die bedreiging was reeds een realiteit
vóór de ‘economische crisis’ in de enge betekenis van het woord (in de jaren
van de ‘Affluent Society’). Die bedreiging is een realiteit, ook als de kernraketten
nog niet direct gelanceerd worden. En ze blijft een realiteit, ook als de
ecologische
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en grondstoffenproblemen nog niet onmiddellijk volop acuut worden; ook
verspilling van overvloed blijft verspilling wanneer ze zinloos is.

De oorzaak van de economische wereldcrisis
Met het bovenstaande heb ik een globale ‘economische’ crisis van de mensheid
beschreven. Wat men gewoonlijk onder de huidige economische crisis verstaat, vormt
er slechts een deelaspect van, zoals ook de vredesproblemen, de ecologische
problematiek en de Derde Wereld-problemen. Toch kan een analyse van de
economische crisis in de meer gebruikelijke betekenis nuttig zijn om de oorzaak van
de wereldcrisis op het spoor te komen. Die economische crisis doet zich voor als een
neerwaartse spiraalbeweging. De koopkracht daalt (door inflatie, werkloosheid en
schuldenlast). Gevolg: de markten krimpen. Dat verscherpt de concurrentiestrijd.
Die dwingt tot het ontplooien van steeds nieuwe technologieën. Daarvoor is kapitaal
vereist; kapitaal wordt schaars, de rente stijgt. De nieuwe technologieën verhogen
de produktiviteit en vernietigen arbeidsplaatsen. Gevolg: meer koopkrachtverlies.
De staat wil subsidies verlenen aan de ondernemingen om hun concurrentievermogen
te verbeteren, en krijgt anderzijds steeds meer sociale lasten te dragen. De staat moet
leningen opnemen: de rente stijgt verder; hij moet meer belastingen opleggen: de
koopkracht wordt verder aangetast, enzovoort, enzovoort.
Ik ga bij deze beschrijving uit van de dalende koopkracht. Die voelt een ieder aan.
In alle fasen van de spiraalbeweging verschijnt ze weer opnieuw. We kunnen ze
beschouwen als dé globale verschijningsvorm van de crisis. De oorzaak van die crisis
kunnen we aanduiden als we de oorzaak van de dalende koopkracht vinden.
Koopkracht is niets anders dan de (in geld uitgedrukte) totale opbrengst, onder de
vorm van consumptiegoederen en diensten, van de totale som van de inspanningen
van de natuur en de arbeidskracht van de werkende mensen (de resultaten van reeds
vroeger geleverde inspanningen inbegrepen). Dalende koopkracht is dan een
noodzakelijk gevolg van wat men een technologische produktiewijze kan noemen.
Boven heb ik technologie gedefinieerd als de kennis van mogelijke toepassingen van
gegeven middelen. Onder een technologische produktiewijze versta ik een
ongebreidelde ontplooiing van produktiemiddelen zonder enig uitwendig doel waaraan
ze ondergeschikt is: een produktiewijze waarbij het doel van de economische
bedrijvigheid (de bevrediging van de menselijke behoeften en de verwezenlijking
van daarmee verbonden belangen) vervangen en verdrongen wordt door de loutere
aanwending van de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

595
beschikbare middelen. Het is een produktiewijze waarbij stelselmatig vergeten wordt
dat élk werktuig, op zichzelf genomen, een verliespost voorstelt; dat het maken en
gebruiken van werktuigen meestal nuttig en zelfs noodzakelijk is, maar slechts in
zoverre de daarvoor vereiste inspanning in een redelijke verhouding staat tot het
nagestreefde doel. (‘Ratio’ betekent eigenlijk niets anders dan - ‘redelijke’ verhouding).
Nu zou ik door een eindeloze reeks voorbeelden duidelijk kunnen maken dat onze
tegenwoordige ‘economische’ bedrijvigheid inderdaad gekenmerkt is door zo'n
technologische produktiewijze. Slechts een paar voorbeelden uit de actualiteit.
Philippe Maystadt, de Belgische minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het
Plan, liet onlangs weten: ‘Als het waar is dat de wezenlijke doelstelling van het
wetenschapsbeleid erin bestaat de inschakeling van de nieuwe technologieën in ons
industrieel patroon te bevorderen en te ontwikkelen, dan is het ook waar dat
biezondere aandacht moet gaan naar de sociale en economische gevolgen daarvan’
(De Standaard, 7 januari 1983). Normaal zou men verwachten dat ‘de nieuwe
technologieën’ eventueel ‘ingeschakeld’ zouden worden op grond van bepaalde
sociale en economische doelstellingen. Maar neen, de technologische ontwikkeling
is (voor het ‘wetenschapsbeleid’ en ‘het plan’) een doel op zichzelf geworden; in
plaats van sociale en/of economische doelstellingen is er nog alleen sprake van sociale
en economische ‘gevolgen’ van de aanwending van nieuwe technologische middelen.
Steeds opnieuw wordt ons verteld dat we alles moeten doen om ‘de economie’ te
herstellen, alsof wij in dienst van ‘de economie’ en niet de economie in dienst van
de mensen zou moeten staan. Men maakt er zich ernstige zorgen over dat een
‘verzadiging’ van de automarkt de auto-industrie in het gedrang kan brengen, alsof
wij auto zouden moeten rijden om de auto-industrie te doen bloeien i.p.v. dat de
auto-industrie er alleen maar is om mensen die er een nodig hebben van een auto te
voorzien. Zelfs de manier waarop de meesten het probleem van de werkloosheid
bekijken, past in deze merkwaardige zienswijze. Er moet werkgelegenheid gecreëerd
worden, zegt men, om mensen werk te verschaffen, alsof niet slechts gewerkt moet
worden in de mate dat dat nodig is om in de menselijke behoeften en de daarmee
verbonden belangen te kunnen voorzien; anders houdt werk op werk te zijn en herleidt
het zich tot loutere bezigheid. Sommigen zijn zelfs op het idee gekomen dat
milieuproblemen een gepaste werkgelegenheid zouden kunnen verschaffen, alsof
men die problemen eigenlijk zou moeten ‘creëren’ om iets voor de werkgelegenheid
te doen. In het heersende economisch systeem zitten we werkelijk met een produk-
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tiewijze die letterlijk het tegenovergestelde beoogt van wat volgens het vooropgestelde
principe het doel van de economie zou moeten zijn. En het verband tussen dat
economisch systeem en een technologische produktiewijze is duidelijk. Dat
economisch systeem is het kapitalisme, een systeem dat - wellicht onafhankelijk van
de eigendomsverhoudingen - de accumulatie van kapitaal en de ophoping van
kapitaalgoederen centraal stelt. Dit is het economisch systeem dat vereist is om een
technologische produktiewijze mogelijk te maken en steeds verder te ontwikkelen.
Het eigenlijke, radicale probleem ligt op het vlak van de technologie (en het
‘wetenschapsbeleid’).

Het principe van een nieuwe economie
Ten opzichte van de heersende technologische produktiewijze is het vooropgestelde
principe van een nieuwe economie echt revolutionair. Het houdt precies het
tegenovergestelde van een technologische produktiewijze in. En het is ook
revolutionair in deze zin, dat het op grond van dit principe mogelijk moet zijn de nu
toenemende wanverhouding tussen middelen en doelen of tussen inspanningen en
opbrengsten geleidelijk, door een omwenteling, recht te zetten. Dat nieuwe principe
richt zich niet tegen de techniek - in de boven bepaalde betekenis, maar slechts tegen
de alles overwoekerende technologie. Het houdt ook geen ‘Ludditisme’ in
(vernietiging van ‘machines’, zoals door Engelse arbeiders in het begin van de 19e
eeuw). Dat kan met veel meer recht de heersende technologische produktiewijze
verweten worden. Ik haal nog eens een recent krantebericht aan. Het Nationaal
Instituut voor de Statistiek heeft een onderzoek uitgevoerd over de investeringen in
de jaren 1977, 1978 en 1979. Daaruit blijkt dat het jaar 1979 (het laatste onderzochte)
‘het tweede belangrijkste uit de periode 1964-1979’ was; maar wat de
netto-investeringen betreft, stelt het NIS een ‘spectaculaire daling’ in de jaren
1977-1979 vast, en dit ten gevolge van ‘een gevoelige toeneming van de waarde der
verkopen, vernietigingen en buitengebruikstellingen’ (De Standaard, 18 januari
1983). Het principe van een nieuwe economie richt zich ook niet tegen elke vorm
van ‘markteconomie’, maar alleen tegen die waar de heersende produktiewijze bepaalt
wat er op de markt komt; een werkelijke markteconomie zou betekenen dat in de
eerste plaats de consument het voor het zeggen heeft, niet de producent. Het principe
van een nieuwe economie komt ook niet op voor een nieuwe armoede; die wordt
integendeel bevorderd door het heer-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

597
sende economisch systeem en zou overwonnen kunnen worden indien we leren
uiteindelijk economischer om te gaan met onze hulpbronnen en arbeidskrachten.
Hoe kunnen we dit principe van een nieuwe economie ingang doen vinden? Er
zijn enkele dingen waarmee ieder voor zichzelf een begin kan maken. We kunnen
op alle gebieden de klemtoon leggen op onderhoud en herstel van de dingen, in plaats
van onophoudelijke vervanging en vernieuwing. We kunnen, ieder op zijn werkplaats,
erop staan kwaliteitswerk te leveren dat zo lang mogelijk meegaat en desnoods
herstelbaar is. We kunnen, als kopers, weigeren prullen te kopen, in plaats van soliede
produkten met een lange levensduur. Vooral echter zal het maatschappelijk gezien
erop aan komen dat de arbeidersbeweging haar internationalistische traditie weer
opneemt en de arbeiders zich overal verzetten tegen elke poging van om het even
welk land (ook het eigen land) om zijn crisis op een ander land af te wentelen. Deze
pogingen komen er slechts op neer dat door rationaliseringen steeds meer werklozen
worden gemaakt, eerst in eigen land, dan, door de druk van de concurrentie, in de
andere landen; daar vermindert dan de koopkracht en de markten die het eigen land
er veroverd heeft, gaan weer verloren. De internationale arbeidersbeweging zal deze
alles vernietigende concurrentiestrijd moeten kunnen stopzetten. Waarschijnlijk zal
het, tijdelijk tenminste, tot een internationaal overeengekomen investeringsstop
moeten komen. Daarmee verliest ook het winstbejag zijn voornaamste rechtvaardiging.
In plaats van winsten zullen prijsverlagingen kunnen treden, of de winsten zouden
uiteindelijk gebruikt kunnen worden om maatschappelijk noodzakelijk of nuttig werk
te bekostigen dat voor het nu heersende economisch systeem niet ‘rendabel’ is.
Waarschijnlijk vooronderstelt dit alles inderdaad een mentaliteitsverandering, waarvan
al sinds jaren zoveel sprake is. Maar dan moeten we ons wel eens afvragen wélke
eigenlijk die mentaliteit is die zou moeten veranderen. Ik denk dat het om het volgende
gaat. Sinds de Griekse oorsprong van onze Westerse beschaving hebben talloze
denkers en schrijvers zich erop toegelegd voornamelijk die vormen van menselijke
activiteit op te hemelen en te rechtvaardigen die geen doel buiten zich hebben, maar
doel op zichzelf zijn. In meer recente tijden werd het streven naar dergelijke
activiteiten zelfs bijna als een plicht voorgesteld - b.v. in de Kantiaanse moraal: ‘De
goede wil’, zegt Kant, ‘is niet goed door wat hij bewerkstelligt of tot stand brengt,
niet door zijn geschiktheid om een of ander voorgenomen doel te bereiken, maar hij
is goed alleen door het willen, dus op zichzelf’. Dat soort ‘moraliteit’, dat geenszins
ouderwets is, maar integendeel ont-
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zettend modern, die mentaliteit moeten we bestrijden. We hebben een andere wil
nodig, een ‘wil tot macht’, de macht om metterdaad iets te doen ten voordele van de
bedreigde mensheid.
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Kerk en marxisme in Latijns-Amerika
Peter Hebblethwaite
Het recente bezoek van de paus aan Centraal-Amerika viel samen met de 100e
verjaardag van de dood van Karl Marx. (14 maart). Een aanleiding om even stil te
staan bij de vraag in hoeverre het denken en doen van de Latijnsamerikaanse kerken
door het marxisme beïnvloed zijn. Dat is geen gemakkelijke vraag. Marxisten zelf
zijn het lang niet altijd eens over wat ze precies onder marxisme verstaan. Als wij
dan, ook in onze rechtse pers, horen dat kerk en theologie in Latijns-Amerika door
het marxisme zijn aangevreten, moet de eerste vraag steeds weer zijn: wat voor
marxisme? Een paar distincties zijn hier wel op hun plaats. Een historisch overzichtje
van de ontwikkeling kan hierbij misschien dienstig zijn.

Keerpunt Medellín
Een keerpunt was ongetwijfeld het jaar 1968. Meer nog dan het Tweede Vaticaans
Concilie was de bijeenkomst van de CELAM, de Latijnsamerikaanse
Bisschoppenconferentie in Medellín, Colombia, ‘het nieuwe Pinksteren’ voor het
Latijnsamerikaanse continent. Over verlossing spraken de bisschoppen daar in termen
van liberatión, alleen zo had verlossing voor hun verdrukte volken nog enige
betekenis. ‘God heeft zijn Zoon gezonden om, mens geworden, alle mensen te
bevrijden uit hun slavernij, uit zonde, onwetendheid, honger, ellende, verdrukking,
kortom uit onrecht en haat die voortspruiten uit menselijk egoïsme’. Maar zonde,
ook structurele of maatschappelijke zonde toeschrijven aan ‘menselijk egoïsme’ was
alles behalve een marxistische gedachtengang.
De bevrijdingstheologie dankt haar ontstaan natuurlijk niet aan deze opstelling
van de bisschoppen in Medellín, ze was al eerder aan de gang, maar wel kreeg ze
hier een slogan mee - ‘voorkeur voor de armen’ - en een rechtvaardiging. De theologen
bleven voor het compliment dat ze daarmee van de bisschoppen kregen niet
ongevoelig. Een van de meest opvallende dingen in het fameuze werk van Gustavo
Gutierrez, De theologie van de
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bevrijding (Lima, 1971) is het eindeloze aantal citaten van bisschoppelijke uitspraken
uit alle hoeken van het continent. Een nogal saai procédé, maar hij maakte er twee
dingen mee duidelijk: de bevrijdingstheologie wortelt in diverse lokale situaties en
het zijn de bisschoppen, de leiders van de officiële kerk, geweest die van ‘de voorkeur
voor de armen’ het voornaamste punt van hun pastoraal beleid hebben gemaakt; je
kan dit niet, zoals nogal eens wordt gedaan, in Leuven gevormde sociologen verwijten.
Theologen begonnen nu quasi-marxistische argumenten te gebruiken om de
bisschoppen te verdedigen. Bijvoorbeeld, in extreme situaties is ‘revolutie’
gerechtvaardigd, de bestaande onrechtvaardige orde is immers ‘geïnstitutionaliseerd
geweld’. Maar dat maakte van hen nog geen marxisten. Er bestaat immers ook zo
iets als een christelijke traditie van de ‘rechtvaardige revolutie’. Die was zo pas
opnieuw geformuleerd door Paulus VI in Populorum Progressio (1967): revolutionaire
opstand is niet gerechtvaardigd ‘behalve in het geval van een evidente en voortgezette
tirannie, die de fundamentele rechten van de persoon ernstig zouden aantasten en
het algemeen welzijn van het land gevaarlijke schade zou toebrengen’. Als dat
marxisme was, goed, dan was ook Paulus VI een marxist. En sommige rechtse kranten
in Latijns-Amerika vonden dat dan ook. Rond 1971 zag het ernaar uit dat de ideeën
van de bevrijdingstheologie hun weg vonden in de kerk over heel de wereld.
Latijns-Amerika ontwaakte; niet langer passief object van ‘missie’, werd het zich
bewust van zijn eigen originele bijdrage aan de wereldkerk. In mei 1971 verscheen
de encycliek Octogesima Adveniens. Zij hield niet langer vast aan de pretentie als
zou er een alles overkoepelende sociale leer van de kerk bestaan, die op alle situaties
in de wereld van toepassing zou zijn. Voorts gaf ze een nogal subtiel overzicht van
verschillende vormen van ‘socialisme’. Ze onderscheidde vier aspecten van het
marxisme: de strijd tegen uitbuiting, de uitoefening van politieke macht in een
één-partij-staat, een filosofie of wereldbeschouwing en tenslotte ‘een
wetenschappelijke aanpak van de sociale en politieke realiteit’. Paulus VI vond niet
dat je deze verschillende aspecten van elkaar los kon maken. Hij zag het marxisme
als één pakket: wie zich voor de ‘wetenschappelijke analyse’ laat winnen, laat zich
onvermijdelijk ook door de wereldbeschouwing inpalmen.
Veel Latijnsamerikanen deelden die koppelverkoop-theorie echter niet. Hun
ervaring leerde hun anders. Zij wensten helemaal niet de marxistische ideologie tot
de hunne te maken: materialisme en atheïsme zijn nu eenmaal onverenigbaar met
christendom, dat spreekt vanzelf. Evenmin kwam het ook maar een ogenblik bij hen
op, de Sovjetunie als het model van een
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bevrijde samenleving te beschouwen. Maar als de marxistische analyse echt
‘wetenschappelijk’ was, dan hoefden christenen er even weinig schrik van te hebben
als, laten we zeggen, van de biologie. Zij bleven dus verder werken in dezelfde lijn,
druk gebruik makend van wat in hun ogen marxistische wetenschappelijke inzichten
waren.
De Bisschoppensynode van 1971 hield zich niet formeel met het marxisme bezig.
Maar zij verklaarde wel dat de bevordering van de rechtvaardigheid een ‘wezenlijk
bestanddeel’ was van de geloofsverkondiging, niet zo maar een bijgedachte of een
vrucht van naastenliefde dus, maar iets wat wezenlijk deel uitmaakt van de
evangelisering. De jezuïeten namen dit ter harte en stelden in het fameuze 4e Decreet
van hun Generale Congregatie in 1974: ‘De opdracht van de Sociëteit van Jezus
vandaag is de dienst aan het geloof, waarvan de bevordering van de rechtvaardigheid
een absolute vereiste is’. De Synode van 1971 en de Generale Congregatie van de
jezuïeten in 1974 markeerden een hoogtepunt: nooit tevoren was de
bevrijdingstheologie zo algemeen door de hele kerk aanvaard.

Reactie
De volgende Synode in 1974 maakte evenwel duidelijk dat er een reactie op gang
kwam. Het officiële thema was de ‘evangelisatie’, het niet eens zo erg verborgen
thema de bevrijdingstheologie. De Latijnsamerikanen bleven lustig hun opvattingen
uiteenzetten alsof er niets aan de hand was. Dom Helder Camara riep de Synode op
tot inkeer: ‘We moeten toegeven dat wij er zozeer om bekommerd geweest zijn (en
tot op zekere hoogte nog altijd zijn) het gezag van de bestaande orde te handhaven,
dat wij niet eens merkten dat het een structurele wanorde is... Met het gevolg dat
onze voorstelling van het christendom veel te passief was. In zekere zin hebben wij
Marx gelijk gegeven: we hebben de verdrukten zowel in de rijke als in de arme landen
opium voor het volk in de handen gestopt’. Sommigen zullen dit wel een provocerende
uitlating gevonden hebben, voor Helder Camara was het een waarheid als een koe.
Maar wil dat zeggen dat hij nu ook een marxist was?
Het toeval wilde - wàs het toeval? - dat de verslaggever voor de theologische sectie
dat jaar Kardinaal Karl Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, was. Hij moest het
antwoord op de discussie formuleren. Hij merkte op dat de accenten nogal verschillend
lagen. Sommige bisschoppen, vooral uit de Derde Wereld, beklemtoonden de
‘temporele’ bevrijding, hier en nu;
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anderen, vooral uit de Eerste en Tweede Wereld, de ‘eschatologische’,
nu-nog-altijd-niet, aan het einde der tijden. Maar de grens tussen beide partijen lag
geografisch niet zo duidelijk. Er waren ook bisschoppen uit de Derde Wereld die
‘sterk, ja polemisch, de eschatologische dimensie beklemtonen’. De verslaggever
schaarde zich aan hun kant. Dat maakte hij duidelijk in zijn conclusie: ‘Wat het
verband tussen bevrijding en evangelie betreft, zijn sommigen van mening dat werken
voor de bevrijding van de mens samenhangt met het wezen van het evangelie; anderen
beschouwen het als de test voor de geloofwaardigheid van de verkondiging: “armen
wordt het evangelie verkondigd”; weer anderen tenslotte beschouwen het als de
vrucht van de deugd van naastenliefde. Deze laatste opvatting is de meest
aannemelijke. Het gevaar bestaat immers dat sociale rechtvaardigheid, als ze niet
gedreven wordt door liefde, niet in dienst van de mens staat’1.
Niemand schonk daar toen veel aandacht aan. Nu, achteraf kan je er een profetische
aankondiging van het beleid van Johannes-Paulus' pontificaat te zien. Hoe dan ook,
de meest verwoede tegenstanders van de bevrijdingstheologie, onder wie Kardinaal
Sebastiano Baggio en Aartsbisschop (nu ook Kardinaal) Lopez Trujillo, realiseerden
zich toen reeds dat zij hier een bruikbare bondgenoot gevonden hadden: hier was
een kardinaal uit een Tweede Wereld-land, Polen, een die het marxisme (zoals werd
aangenomen) uit eigen ervaring kende en die de verdwaalde Latijnsamerikaanse
herders weer op het rechte pad kon brengen. De frontlinies voor de toekomst werden
in de Synode van 1974 uitgezet. Het voornaamste punt waar het om ging evangelisering - lag vast, de protagonisten hadden positie genomen.
De Latijnsamerikaanse theologen hadden het veel te druk om het ook maar te
merken. Ze gingen gewoon door met het gebruik van marxistisch gedachtengoed.
Eén voorbeeld uit de duizenden. In 1980 sprak Leonardo Boff voor het Genootschap
van Kerkelijk Recht in Fribourg. Thema: mensenrechten. De mensenrechten van de
Amerikaanse en Franse Revoluties waren abstract en individualistisch, betoogde hij.
Ze waren zogezegd universeel. Maar de soorten rechten die daar gepromulgeerd
werden: privé-eigendom, vrijheid van pers en meningsuiting, rechtsgelijkheid - wat
kunnen mensen die helemaal geen eigendom hebben, die niet eens kunnen lezen of
schrijven ermee aanvangen? Wanneer het recht op privé-eigen-

1

G. Caprile, ed., Karol Wojtyla e il Sinodo dei Vescovi, Vaticaanse Pers, 1980, pp. 222-223.
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dom op verschrikkelijk ongelijke situaties toegepast wordt, kan het gemakkelijk een
nieuwe vorm van ‘geconsacreerde onrechtvaardigheid’ worden, gesanctioneerd uit
naam van de mensenrechten, in feite die mensenrechten ondermijnend. In de
Latijnsamerikaanse realiteit zou men daarom niet meer van individuele, maar van
sociale rechten moeten spreken: ‘Kiezen voor solidariteit met de armen betekent
kiezen voor de grote meerderheid die verdrukt en vertrapt wordt. Over democratie
moeten we leren denken vanuit de mensen die aan de rand van de maatschappij
leven’. Het is waar, zulke dingen zouden bij Boff misschien nooit opgekomen zijn
als hij niet vertrouwd was met Marx' kritiek op de burgerlijke revoluties. Maar,
nogmaals, dat maakt van hem nog geen marxist. Hij is nu eenmaal tot dit inzicht
gekomen. Dat kan hij niet ongedaan maken zonder zich een blinddoek voor de ogen
te binden.
Een diffuus marxisme was aldus diep in de Latijnsamerikaanse cultuur
binnengedrongen. Dit was iets wat Pedro Arrupe, toen generaal-overste van de
jezuïeten (tot in het najaar, wanneer er een nieuwe generaal gekozen wordt, is hij
dat, juridisch, nog steeds) goed begrepen had. Eind 1980 schreef hij een brief Over
de marxistische analyse2. Vooraf had hij een aantal jezuïeten die zowel met de
marxistische theorie als met diverse lokale situaties vertrouwd waren, geraadpleegd
en hun een precieze vraag voorgelegd: ‘Kan een christen, een jezuïet, de marxistische
analyse overnemen zolang hij deze maar onderscheidt van de marxistische filosofie
of ideologie en van de marxistische praktijk in haar geheel?’ Arrupe's antwoord was
‘neen’. Ten eerste omdat ook hij het marxisme als één pakket beschouwde: theorie
en praktijk zijn van elkaar niet los te maken. Ten tweede omdat het marxisme alles
reduceert tot de economische onderbouw: ‘politiek, cultuur en religie verliezen hun
zelfstandigheid en worden nog slechts gezien als realiteiten die totaal afhankelijk
zijn van wat zich in de economische sfeer afspeelt’. Bijgevolg: ‘Niet alleen maar
sommige elementen of methodologische benaderingswijzen, maar de marxistische
analyse in haar geheel overnemen, dat is iets dat voor ons onaanvaardbaar is’. Maar
dit volstond blijkbaar niet om hem voor een schrobbering te behoeden. Zijn
ogenschijnlijk ferme afwijzing van de marxistische analyse liet de mogelijkheid open
dat ‘sommige elementen of methodologische benaderingswijzen’ toch wel bruikbaar
waren. En dit was een van de redenen waarom de jezuïeten op 5 oktober 1981 een
‘persoonlijk delegaat van de H. Vader’ opgelegd kregen om de inmiddels zieke
Arrupe voorlopig te

2

Cfr. Jezuïeten en marxistische analyse, in Streven, juli 1981, pp. 867-874.
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vervangen. De maatregel kwam kort na een bijeenkomst van de Pauselijke Commissie
voor Latijns-Amerika, bijeengeroepen door Kardinaal Baggio, 8-12 juni 1981.
Twee conclusies van deze bijeenkomst3 hadden de brief van Arrupe op het oog:
‘De verschillende aspecten van het marxisme - met name leer en analyse - zijn niet
van elkaar los te maken’. - ‘Een objectieve evaluatie van de concrete realiteit moet
steeds gebeuren in het licht en op grond van christelijke waarden en principes en
moet dus onderscheiden worden van andere analyses, die op niet-christelijke levensen geschiedenisopvattingen steunen’. Om dit duidelijk te maken, werd verder uitgelegd
dat ‘de voorkeur voor de armen’ niet exclusief verstaan mag worden, ‘ze sluit andere
vormen van armoede niet uit, die de voorrang geven aan liefde en dienst’. Er is ook
armoede en eenzaamheid van hart, niet alleen materiële armoede.
Wat al deze uitspraken duidelijk maken is, dat in de huidige opvatting van het
Vaticaan marxisme gewoon een verleiding is. De allesoverheersende zorg is: hoe
vermijden we elke vorm van intellectuele contaminatie? Hoe kritisch je ook tegenover
het marxisme in zijn geheel staat, gebruik je losse elementen van de marxistische
analyse, dan begeef je je op een gevaarlijk gladde helling en glijd je bijna
onvermijdelijk af naar volkomen secularisatie. Kortom, geen enkel gebruik van het
marxisme is valabel. En als daarmee een leegte ontstaat, dan zal de ‘sociale leer van
de kerk’ die wel opvullen. Hopen we.
Zeker, de persoonlijke ervaring van de paus met de Poolse karikatuur van het
marxisme heeft hem ten opzichte van het marxisme als zodanig de nodige scepsis
bijgebracht. Maar het probleem waar het in heel deze kwestie om gaat, is niet zozeer
het marxisme. Het probleem is, of de kerk überhaupt iets van anderen, van ‘de wereld’
te leren heeft. Indertijd is gezegd dat dat zo is. Gaudium et Spes (1965) zei: ‘De kerk
weet hoeveel zij uit de geschiedenis en ontwikkeling van de mensheid heeft
meegekregen... zij erkent zelfs dat zij juist uit de tegenstand van hen die haar vijandig
zijn of haar vervolgen veel voordeel heeft kunnen putten of dit nog steeds kan’. En
de keuze tussen ‘temporele’ en ‘eschatologische’ verlossing werd door deze
Constitutie van Vaticanum II ‘over de kerk in de wereld van onze tijd’ afgewezen:
‘De christen die zijn tijdelijke plichten verwaarloost, verwaarloost zijn plichten
tegenover zijn naaste, ja tegen-

3

Gepubliceerd in Osservatore Romano, Spaanse weekeditie, 29 november 1981.
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over God zelf en brengt zijn eeuwig leven in gevaar’. Dat soort taal hoorde thuis in
de optimistische stemming van de jaren zestig, begin zeventig. Toen kon Helder
Camara nog zeggen dat theologen vandaag de dag met Marx zouden moeten doen
wat Thomas van Aquino met Aristoteles deed. Maar officieel is die onderneming
voorlopig stilgelegd.
Toch zal ze voortgaan. Niet omdat theologen en bisschoppen niet naar de paus
willen luisteren, maar omdat je een rivier niet bergop kan doen stromen.
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Jeugd in China
Dries van Coillie
Het Chinese tijdschrift Beijing Information schreef op 11 aug. 1980: ‘Zeshonderd
miljoen mensen werden in ons land geboren na de (communistische) bevrijding. De
gemiddelde leeftijd van onze natie is slechts 26 jaar. Ze is de jongste van de wereld.
Er is een zonderlinge situatie ontstaan: terwijl de gemiddelde leeftijd zo laag ligt,
zijn de leiders en de steunpilaren in elk domein oud. Vandaar rijst het probleem hoe
onze houding moet zijn tegenover de jeugd die een grote bron van energie
vertegenwoordigt’. De CECC (Catholics in Europe Concerned with China),
gesponsord door Pro Mundi Vita, heeft zich op een congres van 8 tot 10 september
1982 in Leuven-Heverlee beziggehouden met het probleem hoe het nu met de jeugd
in China gesteld is. Onder de 25 deelnemers waren drie Chinezen en
vertegenwoordigers uit België, Nederland, Frankrijk, Italië, Ierland en Duitsland.

Ondergrond- en ‘litteken’literatuur1
Er zijn vele soorten van literatuur. Er zijn de officiële en de parallelle (ondergrondse)
tijdschriften. Er is de met de hand geschreven literatuur verspreid onder de mensen.
Er is de literatuur van de diaspora-Chinezen en van de Chinese Republiek (Taiwan).
Er zijn de Chinese romans en de ‘litteken’-literatuur die de wonden beschrijft van
het onderdrukte Chinese volk, vooral gedurende de Culturele Revolutie. Belangrijk
is de literatuur waarin het volk zijn eigen ervaringen weerspiegeld ziet en die daarom
graag gelezen wordt. Vooral de ondergrondse publikaties en de muurkranten (1978-79)
onder de leiding van de jeugd hebben veel bijgedragen tot de bewustmaking van het
volk, dat de bureaucratische controle verfoeide. Het volk was woedend om wat er
omging in de cultuur die aan een strenge

1

Het thema ‘Jeugd en de moderne Chinese literatuur’ werd behandeld door Lloyd Hart (VSA),
professor aan de universiteit te Leiden.
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censuur onderworpen werd en gebonden was aan de enge richtlijnen van de Partij.
De regering vond de kritiek op haar beleid gevaarlijk, oordeelde dat de overdreven
hang naar democratie, die zij als bourgeois bestempelde, de pan uitrees en naar
anarchie leidde. Ze kritiseerde, veroordeelde en strafte schrijvers. Maar belangrijk
is het feit dat deze ‘vrije’ literatuur niet meer ongedaan kan worden gemaakt.
Ook de poëzie bloeide. Vooral de liefde-poëzie was in. Jonge poëten kwamen op
het voorplan zoals Gucheng met zijn gedicht Luchtbellen: ‘Ik slaagde er niet in, de
luchtbel terug te brengen op de gave grond van de werkelijkheid’. Shu Ding is de
dichteres van het ‘Ego’, die op humanistische wijze op ontdekking gaat van het
‘Zelf’. Het is een poëzie in de experimentele fase, waarmee niet iedereen gelukkig
is omdat ze te duister is en te slaafs het Westen navolgt.
Uit de wijde waaier van Chinese literatuur kunnen we drie feiten afleiden: de
wrede behandeling van het volk die vooral tot uiting komt in de ‘litteken’-literatuur,
het succes van de liefdeverhalen en de verkenning van het ‘ik’ op zoek naar
bewustzijn.
De jeugd heeft die literatuur gelezen. Ze hebben daarbij hun eigen ervaring. Ze
hebben alles meegemaakt: de politieke veranderingen, de vervolgingen, de goede en
de slechte dingen zoals de ‘Grote sprong naar voren’ en de ‘Culturele Revolutie’.
Iedereen heeft eronder geleden. Dit heeft aanleiding gegeven tot een cynische houding.
De jeugd zoekt naar waarden die soms het aardse overstijgen. Ze zoekt naar het beeld
dat de mensen zouden moeten hebben van hun toekomst. De Chinese jeugd gaat
echter niet zo ver als de Westerse jeugd. Ze is niet zo rücksichtslos.

Culturele revolutie en nieuwe klassentegenstellingen2
Op het einde van de jaren zestig zijn vele landen in het Westen geconfronteerd
geworden met jeugdopstanden. Europese studenten die vochten in de straten van
Parijs en Berlijn voelden zich geïnspireerd door wat er in China gebeurde, namelijk
de Culturele Revolutie (CR). Zij verkeerden in de mening dat de CR (anders dan in
de Sovjetunie) een poging was om de democratie te verwezenlijken in een socialistisch
land. China scheen het enige land te zijn waar de communistische partij gesteund
was door het

2

Het thema ‘De Chinese jeugd en de Culturele Revolutie’ werd behandeld door Susanne
Weigelin, professor aan de universiteit van Bochum (DBR).
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volk en waar de partij bij machte was om het volk te mobiliseren voor politieke
doeleinden. Nu beschouwen de leiders in China de CR als de grootste catastrofe in
de geschiedenis van de Chinese Volksrepubliek en het Westen weet nu ook wel beter.
Hoe kan men verklaren dat de jeugd in China zo enthousiast Mao's oproep
‘Bombardeer de hoofdkwartieren’ beantwoordde en hoe reageerde ze op de
kronkelingen van de politiek gedurende de CR? Om dit te begrijpen moeten we eerst
de situatie kennen van de Chinese jeugd vóór de CR. Op het einde van de jaren vijftig
ging het, ten gevolge van de mislukte ‘Grote sprong naar voren’ en de scheur in de
Sino-Sovjet-betrekkingen, bergafwaarts met de economische expansie. In deze situatie
van economische crisis, werd de ideologische indoctrinatie kracht bijgezet. De Chinese
jeugd werd opgesplitst in verschillende groepen naarmate hun klasseafkomst en hun
uiteenlopende reacties op de druk waaraan ze blootstonden.
Er waren de zonen en dochters van de officiële ambtenaren. Hun positie was de
beste. Zij leden niet zoveel onder de economische crisis als de anderen en de toekomst
lag voor hen open: hun klasse-achtergrond gaf hun toegang tot de middelbare scholen
en universiteiten. De tweede groep was die van de midden-klasse (burgerij), vooral
de kinderen van intellectuelen. Ze werden niet beschouwd als revolutionairen, maar
ook niet als contra-revolutionairen. Gediscrimineerd zolang de klasse-achtergrond
de maatstaf was om tot de universiteiten te worden toegelaten, groeiden hun kansen
toen meer nadruk gelegd werd op bekwaamheid en politiek gedrag. Velen konden
zelfs lid worden van de ‘communistische jeugdliga’ en zo hun toekomstkansen
vergroten. Dit gaf dan weer aanleiding tot conflicten met de jongeren uit de eerste
groep die over het algemeen niet zo bekwaam waren.
De kinderen van de arbeidersklasse vormden de derde groep. De meesten van hen
wilden arbeiders worden zoals hun ouders. Maar het was moeilijk, werk te vinden
in de industrie. Of omdat ze niet geoefend waren en daarom niet als normale arbeiders
beschouwd werden, lag hun loon laag. Wie er niet in slaagde naar de universiteit te
gaan of een job in de stad te vinden, was gedwongen naar het platteland te trekken.
De boeren waren arm en beschouwden de nieuwkomers meer als ‘eters’ dan als
arbeiders. De vierde groep bestond uit afstammelingen van de slechte klassen:
kinderen van voormalige kapitalisten, van rijke boeren en grootgrondbezitters, van
personen die na de campagne ‘Laat honderd bloemen bloeien’ als ‘rechtsen’
bestempeld werden, van contra-revolutionairen of misdadigers.
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Ze werden als buitenstaanders beschouwd en konden moeilijk ergens binnen geraken.
Daar ze geen kans kregen om politiek te presteren, zaten ze gevangen in het net van
hun klasse. Slechts in tijden waarin de politieke factoren sterk verwaarloosd werden,
hadden ze een kans om hun studies aan de universiteit voort te zetten.
Kortom, de situatie van de jeugd vóór de CR was er een van slinkende kansen.
Ondanks al deze problemen misprees de jeugd de maatschappij waarin ze leefde niet,
ze was gewoon een onderdeel van een sociaal systeem. Hun gedachten waren volledig
geconcentreerd op de vraag: hoe kan ik de positie behouden die mijn ouders bereikt
hebben, of: hoe kan ik op de sociale en politieke statusladder hogerop geraken, met
al de economische en culturele privileges die daaraan verbonden zijn? Maar die
opvatting strookte niet met wat de Partij wilde. De Partij wil namelijk dat wie de
revolutie volgt, iemand is waarover ze volledig vrij kan beschikken. Het gevolg
daarvan was dat de Chinese jeugd haar verwachtingen op een meer politieke manier
tot uiting bracht: met enthousiasme volgde zij de richtlijnen van de Partij op. Zo
konden zij hun persoonlijke belangen combineren met de politieke en ideologische
eisen waarmee ze geconfronteerd waren. Of het gemeend was of niet, was bijzaak.
Zeker was hun politiek enthousiasme niet uitsluitend ingegeven door liefde voor
Mao en geestdrift voor zijn visie op de opbouw van een socialistische maatschappij.
In de eerste fase van de CR, toen het hoofddoel nog was: ‘alle monsters en geesten
uit te drijven’ en de zuiverheid van de revolutionaire maatschappij te verdedigen
tegen ‘bourgeois’ en ‘slechte’ elementen, vormden de zonen en dochters van kaders
de meest actieve groep. Fier over hun nieuwe opgang en erop belust om dit te
wettigen, lanceerde zij de slogan: ‘Wanneer de vader een held is, is de zoon een
manhaftige kerel. Wanneer de vader een reactionair is, is de zoon een bastaard’. Zij
waren het ook die de eerste ‘Rode Garden’-organisatie stichtten op de middelbare
school van de Qinghua-Universiteit. Ze werden daarin volledig gesteund door Mao
Zedong. De kinderen van de middenklasse waren er zich van bewust dat deze
beweging hun belangen schaadde. Maar aangezien de anderen de steun hadden van
Mao, durfden ze er niets tegen ondernemen.
Maar reeds in mei 1966 kwam er een koerswijziging. Een richtlijn van 16 mei
1966 deelde mee dat van nu af het hoofddoel van de beweging was: te vechten tegen
de ‘aanhangers van het kapitalisme binnen de Partij’. Dit was het begin van de tweede
fase van de CR. De zonen en dochters van de kaders waren ontgoocheld dat de
maatstaf van de klasse-afkomst nu opzij werd geschoven om zonder
klasse-onderscheid een beroep te doen op alwie
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zich wilde inzetten voor de politiek van de regering. Ze waren hun voorrangs-positie
kwijt. Alleen de meest actieven onder hen deden nog echt mee. De kinderen van de
middenklasse stichtten hun eigen Rode Gardenorganisatie en noemden zichzelf
‘rebellen’. Andere groepen van jongeren begonnen zichzelf te organiseren. De paria's
uit de gebrandmerkte klassen van grootgrondbezitters, kapitalisten en rijken grepen
de kans om door extreem-actieve deelname aan de CR te bewijzen dat ze die
veroordeelde klasse ontgroeid en nu echte proletariërs waren. Ze hoopten nu ook lid
te kunnen worden van de communistische jeugdliga of van de Partij, verder te mogen
studeren, promoties te maken in hun werk...
Het conflict tussen de Rode Garden en de Rebellen mondde uit in een
mini-burgeroorlog. Mao zelf verklaarde: ‘Het begon met stokken, dan met geweren
en tenslotte met kanonnen’. Vandaag bekennen de mensen in China dat er geen
enkele familie is waar geen doden of gewonden te betreuren zijn.
In 1967 kwam het Bevrijdingsleger tussenbeide. Het leger stelde zich op aan de
zijde van de Rode Garden tegen de Rebellen. Tenslotte werd de jeugd naar de scholen,
fabrieken of volkscommunes teruggestuurd. Tussen 1968 en 1975 werden twaalf
miljoen jongeren naar het platteland gestuurd. Alleen leden van de Rode Garden of
voormalige leden van de communistische jeugdliga kregen werk in de steden. Het
zag ernaar uit dat de zonen en dochters van partij-kaders de ‘kinderoorlog’ hadden
gewonnen.
Vele studenten, vooral die uit de middenklasse, waren ontgoocheld na al die jaren
van intense strijd. Sommigen onder hen behoorden tot de groep die in 1974 in Canton
muurkranten schreven met radicale kritiek op het sociale systeem van de Chinese
Volksrepubliek na Mao's dood. Velen zijn gearresteerd, gedood of gevangen genomen
gedurende het Tien-an-men-incident op 5 april 1976. De sterke man Deng Xiaoping
vond ze te gevaarlijk.
De Chinese jongeren in de vroege en late jaren zestig hoopten nog dat, indien niet
de Partij, dan tenminste Mao een oplossing kon vinden voor hun vele problemen.
De generatie van jongeren wie ten gevolge van de CR de toegang tot de school
verboden werd en die vandaag werkloos zijn, is onverschillig geworden. Ze willen
hun radio en zonnebril uit Hong Kong. Aan wat de Partij zegt, hechten zij niet veel
belang meer. Ze beschouwen zichzelf als de slachtoffers van de maatschappij en
daarom weigeren ze er deel van uit te maken. Al zijn er nog altijd wel jongeren die
zich goed voelen en hopen in deze maatschappij vroeg of laat te slagen.
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Jeugd en democratiseringsbewegingen3
Er hebben in China twee democratische bewegingen plaatsgevonden. De eerste in
1956: de beweging ‘Laat honderd bloemen bloeien’. Het was een klassieke beweging,
geleid door intellectuelen. Ze werd in de kiem gesmoord. De grote ‘anti-rechtsen
beweging’ van 1957 zuiverde China van de leiders van de intellectuelen die streefden
naar democratisering. De tweede vond plaats in 1978-79. Het was een beweging
uitsluitend geleid door de jeugd. Meestal jonge arbeiders, opgevoed in het maoïsme,
stelden het socialisme ter discussie. Factoren die de jeugd hadden wakker geschud
waren: de Culturele Revolutie, de catastrofale toestand van de economie en de
ondergrondse literatuur. In het begin werden ze gesteund door China's sterke man
Deng Xiaoping die de muurkranten op de muur van de democratie toeliet. De reden
was dat de kritiek op de Culturele Revolutie en de Bende van Vier (waaronder Mao's
vrouw Jiang Qing) in zijn kaarten speelde, want hijzelf was twee maal slachtoffer
geweest van de CR en de Bende. Zelfs de opstand van 5 april 1976 op het
Tien-an-men-plein in Beijing, die toen met geweld onderdrukt werd en gevolgd door
vele arrestaties van opstandelingen die als contra-revolutionairen bestempeld werden,
heeft Deng Xiaoping uitgeroepen tot een nationaal feest om de martelaren van deze
opstand te gedenken.
In Beijing alleen verschenen een vijftigtal parallelle (ondergrondse) tijdschriften,
waaronder De lente van Beijing, Exploratie, Tribune van de 5e april, Verlichting,
enz. Hun aanvallen werden steeds driester. De dissident Wang Xizhi beschuldigde
Mao van stalinisme en grootheidswaanzin. De beroemdste dissident is zonder twijfel
Wei Jingsheng, de jonge uitgever van Exploratie, die democratie en de oprichting
van partijen naast de communistische partij eiste. ‘Het is nodig dat het Chinese volk
zijn rechten verovert door geweld... In ons land werd de alleenheerschappij van het
marxisme en het maoïsme toegepast en daardoor genieten de arbeiders, de boeren
en de soldaten geen enkele politieke vrijheid... De communistische partij is dictatoriaal
geworden en dient niet langer de belangen van het volk’. Zelfs Deng Xiaoping werd
scherp bekritiseerd. Dit ging te ver. Dat je dingen uit het verleden en theorieën die
de regering ook afkeurt, aanvalt is dik in orde. Maar dat je de actuele leiders en hun
actuele politiek aanvalt, is ongeoorloofd. Wei Jingsheng werd tot 15 jaar gevangenis
veroor-

3

Het thema ‘Chinese jeugd en democratische beweging’ werd behandeld door professor Qin
Daixe van de Université Dauphine te Parijs.
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deeld om daarna nog vijf jaren van zijn burgerrechten beroofd te worden. Velen
werden na hem gearresteerd. De muren van de democratie werden afgeschaft en de
parallelle tijdschriften verboden. De ‘vier grote rechten’ - vrij spreken, vrijuit zijn
opinie uiten, grote debatten houden en muurkranten schrijven - werden in de
Constitutie geschrapt. Van nu af moest elke burger zich onderwerpen aan de vier
basisprincipes: de socialistische weg, de dictatuur van het proletariaat, de leidende
rol van de Partij, het marxisme-leninisme en de Mao Zedong-gedachten. De acties
van de vechters voor democratie werden bestempeld als anarchisme en uitingen van
bourgeois-mentaliteit.
Parallel met deze democratische beweging kwamen groepen aanklagers van overal
in het land naar Beijing, nestelden zich in de straten of voor de gebouwen van de
ministeries. Ze poogden aanklachten in te dienen aan de hoogste leiders om herstel
te krijgen van hun verloren democratische rechten, voor de onrechten aangedaan
gedurende de CR. Studenten en jonge stedelingen die gedwongen werden naar het
platteland te gaan werken, eisten het recht op terug naar de stad te keren of hun
studies voort te zetten. Regelmatig trokken demonstranten in lompen door de straten
en scandeerden: ‘Wij hebben honger!’ Ze werden geduld, ze werden door lagere
kaders gesust, maar kregen geen toegang tot de leiders van het volk. Karakteristiek
voor deze tweede democratische beweging was dat de oude intelligentsia volledig
afzijdig bleef. Ze had vroeger reeds te veel geleden. De angst voor een herhaling
daarvan heeft doorgewogen op haar gedrag. De democratische beweging had
enthousiasme en hoop gewekt onder de jeugd. Maar een echte democratie is dodelijk
voor een totalitair regime. Ze werd onderdrukt. Maar is daarom niet dood. De nog
smeulende asse kan weer oplaaien als de omstandigheden gunstig zijn.

Jeugdwerkloosheid4
Het probleem van de jeugdwerkloosheid is reëel. Deng Xiaoping zelf verklaarde:
‘Er zijn problemen die ons land op het ogenblik niet bij machte is op te lossen. Zo
hebben we nog niet de volledige werkverschaffing gerealiseerd’. In het Chinese
communistische tijdschrift Beijing Information

4

Het thema ‘Problemen van jeugdwerkloosheid en sociale moraal, zoals zij weerspiegeld
worden in de Chinese communistische pers’ werd behandeld door Dries van Coillie c.i.c.m.,
de auteur van het artikel.
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van 27 september 1982 stond te lezen: ‘Op het einde van de Culturele Revolutie in
1976 telde men werkzoekenden met miljoenen. Tussen 1977 en 1981 kwamen daar
nog vele werklozen bij die het totale cijfer lieten oplopen tot meer dan 40 miljoen’.
De oorzaken van de werkloosheid zijn velerlei: 1) De gebreken van het systeem:
iedereen rekent volledig op de staat, zodat individuen geen mogelijkheid hebben om
zelf werk te zoeken om met enthousiasme te arbeiden. Daarbij komen nog de tekorten
van de economische structuren. 2) De Culturele Revolutie die de nationale economie
op de rand van de afgrond bracht. 3) De jeugd die van het platteland terugkeerde
naar de steden waar er geen voldoende werkgelegenheid was. 4) Er zijn teveel oude
kaders en arbeiders die niet op rust willen gaan. 5) Tekort aan mogelijkheden voor
hoger onderwijs. 6) De lage technische kennis van de jeugd.
Hoe kan het probleem van de jeugdwerkloosheid opgelost worden? Ten eerste
door de jeugd naar de staatshoeven en collectieve ondernemingen (volkscommunes)
op het platteland te sturen. Ten tweede door de jeugd toe te laten initiatieven te nemen
tot privé-produktie en zich te organiseren in coöperaties en teams die verantwoordelijk
zijn voor eigen winsten en verliezen. Dan zou de staat ze niet hoeven te helpen en
zou de jeugd blij en met geestdrift werken. Dit systeem heeft thans in China veel
succes. Ten derde: door de jeugd kansen te bieden om zichzelf op scholen te
ontwikkelen. En ten vierde: door voor de jeugd mogelijkheden te scheppen om zelf
hun werk te zoeken en voor de onderneming om zelf hun arbeiders te kiezen.
Deze oplossingen hebben ongetwijfeld resultaten opgeleverd. Maar de cijfers die
in de Chinese pers geciteerd worden spreken elkaar tegen, zodat niemand met
zekerheid kan weten hoeveel jeugdwerklozen er op het ogenblik zijn. Eén ding staat
echter vast: er zijn nu veel minder werklozen dan enkele jaren terug.

Jeugd en sociale moraal
In China betekent sociale moraal een goed menselijk gedrag tegenover de omringende
gemeenschap: eerlijkheid, dienstbaarheid, hoffelijkheid, netheid, vlijt. Specifiek voor
China is echter dat deze moraal een socialistische moraal is, geïnspireerd door het
marxisme en intiem vervlochten met de fundamentele politieke opties van de leiders
aan de macht. Trouw aan het marxisme, volgzaamheid tegenover de Partij,
medewerking aan de ver-
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wezenlijking van de Vier Moderniseringen... zijn bewijzen van goed sociaal gedrag.
Een grote campagne werd opgezet voor het naleven van ‘de vijf klemtonen’ (decorum,
goede manieren, gezondheid, discipline en goede zeden) en de ‘vier schoonheden’
(schoonheid van geest, taal, gedrag en omgeving).
De Beijing Information van 27 juli 1981 schreef: ‘Onlangs gebruikten meer dan
twee miljoen jongeren in Shanghai hun vakantie en vrije tijd om het verkeer te regelen,
bejaarden en kinderen te helpen, de omgeving te verfraaien en informatie over hygiëne
te propageren. Honderdduizend jongeren werden georganiseerd in 6.000 teams van
vrijetijdsbesteding om foto's te nemen, haar te kappen, kleren te naaien en dagelijkse
voorwerpen te herstellen, gratis of tegen een zeer kleine vergoeding. Ze werden door
het volk zeer gewaardeerd... Deze activiteiten laten het geestelijk gelaat zien van de
huidige jonge generatie’. Maar er zijn ook negatieve uitdrukkingen van sociale moraal
die door de leiders streng afgekeurd en bestreden worden. De pers klaagt ze bijna
dagelijks aan: schijnheiligheid, oneerlijkheid, jacht op geld, zelfzucht, het naäpen
van vulgaire en decadente westerse zeden.
En hier worden we dan geconfronteerd met het grote probleem van de
jeugdcriminaliteit. Jiao Kun, adjunct-directeur van de veiligheid in Beijing bekende
(zie Beijing Information, 23 febr. 1981) dat dit het belangrijkste probleem was van
de openbare veiligheid: ‘Neem nu de misdadigers die we gearresteerd hebben tussen
1977 en 1980. Een goede 80% waren jongeren onder de 25 jaar’. De meest
voorkomende gevallen zijn diefstal, bendenvorming en straatschenderij. Moord en
verkrachtingen komen minder voor... Buitensporig alcoholverbruik is eerder zeldzaam.
Er zijn geen drugverslaafden.
De Chinese pers vindt dat de criminaliteit niet te wijten is aan het socialistisch
systeem, maar wel een gevolg is van de sabotage van Lin Biao en de Bende van Vier
gedurende de Culturele Revolutie. ‘In die jaren werd het wettelijk systeem met de
voeten getreden, de sociale moraal slonk en het anarchisme groeide. Herrieschoppers
en mensen die zich bezighielden met slaan, verbrijzelen en roven werden als
‘revolutionaire helden’ geprezen (B.I., 2 nov. 1979). Het feit dat alle scholen praktisch
tien jaar gesloten waren, dat de jeugdwerkloosheid steeg en dat door de opening van
China de nefaste invloed van de decadente westerse bourgeois-mentaliteit binnendrong
hebben ook fel tot de jeugdmisdadigheid bijgedragen.
Hoe worden nu de jeugdmisdadigers heropgevoed? De jeugd wordt op grote schaal
ingelicht over het bestaande wettelijk systeem en aangespoord
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de wet te eerbiedigen. Wie dit niet doet wordt gestraft. Daarbij worden in alle grote
steden ‘heropvoedingsscholen voor de jeugd’ opgericht met het doel ze te hervormen
door arbeid en ideologische vorming, zodat ze zich bekeren tot een nieuw leven om
door eerlijk werk hun brood te verdienen. Het percentage van hervormde jongeren
die na hun vrijlating in hun kwaal hervallen is 6%.
Beijing Information van 15 maart 1982 schetst een interessant beeld van de jeugd
in het district Longhai (Fujian), dat als representatief wordt beschouwd voor de hele
landelijke jeugd die 80% van de jongeren telt. ‘De jongeren kunnen onderverdeeld
worden in drie ideologische categorieën. 1) Degenen die enthousiast zijn vormen
25% van het geheel. Ze hebben hoge idealen en steken vol energie. Ze studeren met
ijver wetenschap en technologie en wenden gewetensvol hun arbeid en kennis aan
om de produktie te ontwikkelen. Velen vertonen mooie karaktertrekken, zoals graag
anderen helpen, soms ten nadele van hun eigen belangen. 2) Jongeren die noch
geïnspireerd, noch cynisch zijn maken de meerderheid uit van de landelijke jeugd.
Ze hebben de fijne tradities van hun ouders geërfd: hard werken en sober leven. Ze
steunen het socialisme en zijn gelukkig met de moderniseringscampagne. Sommigen
onder hen zijn door hun arbeid rijk geworden. Hun hoogste betrachting is hun eigen
levensstandaard te verhogen. Anderen stellen zich tevreden met een status quo en
doen geen inspanning om hun ontwikkelingsniveau te verhogen en meer moderne
landbouwtechnieken te beheersen. 3) Jongeren die zich afzijdig houden en zich niets
aantrekken, vormen slechts een kleine minderheid. Anderen hebben geen
belangstelling voor harde strijd. Ze zijn alleen uit op economische voordelen voor
zichzelf en laten zich niets gelegen liggen aan de belangen van de staat, het collectief
en de medemens. Een klein aantal jongeren zoeken persoonlijke winsten door middel
van bedrog. Ze overtreden zelfs de wet’.
Uit dit alles blijkt dat de Chinese pers in haar verklaringen een zekere eerlijkheid
en openheid vertoont die er vroeger niet waren. Maar toch moeten we alles met een
korreltje zout nemen. Vrij wetenschappelijk onderzoek door buitenlanders in China
is immers totaal uitgesloten. De jeugd is zich bewust van het feit dat er nog altijd
een kloof bestaat tussen de objectieve realiteit en de droom van een volmaakte
socialistische maatschappij. Zij is kritischer geworden. Ze stelt zich vele vragen en
neemt niet alles wat officieel geschreven of gezegd wordt klakkeloos aan. De slechte
ervaringen die ze in het verleden heeft opgedaan hebben geleid tot een zekere frustratie
en politieke apathie. Maar ondanks dit alles blijft de
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grote meerderheid vaderlandslievend en is ze bereid een steentje bij te dragen voor
de opbouw van het land die moet leiden naar een betere levensstandaard.

Jeugd en religieuze opleving5
Zowel de nieuwsberichten uit China als getuigenissen van toeristen, vooral Chinezen
die hun families bezoeken, wijzen op een algemene religieuze opleving niet alleen
bij de christenen maar ook bij de boeddhisten, de taoïsten en de islam.
Door de nieuwe, meer tolerante godsdienstpolitiek van de regering zijn reeds
ongeveer 180 protestantse en 120 katholieke kerken heropend. De religieuze diensten
worden er goed bijgewoond, op de grote kerkelijke feestdagen zoals Kerstdag en
Pasen zelfs massaal. Telkens werd vastgesteld dat er een betrekkelijk groot aantal
jongeren bij was. Er wordt catechismusonderricht gegeven. Doopsels van volwassenen
en jongeren worden toegediend. Biechten worden gehoord. Meestal gebeurt dit in
het kerkgebouw. Maar ook dikwijls in de huizen van de christenen waar ook kinderen
gedoopt worden, hoewel de regering verbiedt jongeren te dopen onder de 18 jaar. Er
zijn bedevaarten georganiseerd waar meer dan tienduizend katholieken aan deelnamen.
In Nanjing werd in 1981 een protestantse domineeschool opgericht en in Beijing
werd in oktober 1982 een katholiek priesterseminarie geopend. Er bestaan plannen
om er nog twee te openen: een in Sheshan (bij Shanghai) en een in Noord-Oost-China.
Honderden jonge kandidaten komen zich aanmelden. Maar men wil voorzichtig
tewerkgaan. Daarom heeft men voor het priesterseminarie in Beijing slechts 40
kandidaten overgehouden. Er gebeuren soms vreemde dingen. Zo b.v. werden op
twee plaatsen in de kuststreek in klaslokalen catechismus gegeven aan 40 kinderen
en op een middelbare school godsdienstonderricht aan 20 volwassenen, ondanks het
feit dat het streng verboden is godsdienstlessen in de scholen te geven. Men mag
echter lokale toestanden niet veralgemenen.

5

Het thema ‘Jeugd en godsdienstige opleving’ werd behandeld door Paul Pang, professor aan
de Urbaniaanse Universiteit te Rome en directeur van het ‘Centrum voor Chinese studies’
en het ‘Apostolaat onder de diaspora-Chinezen’. Voor meer informatie over de godsdienst
in de Volksrepubliek, zie N. Standaert, Godsdienstbeleid in China, in Streven, juli 1982, pp.
915-924; D. van Coillie, Taoïsme in de Chinese Volksrepubliek, in Streven, juli 1982, pp.
925-929.
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De regering is gealarmeerd wanneer ze vaststelt dat na meer dan dertig jaar
atheïstische propaganda, soms gepaard met godsdienstvervolging (gedurende de
Culturele Revolutie), de jeugd belang blijft stellen in godsdienst. De Qingnienbao
(jeugdkrant) van 26 april 1982 schreef: ‘Het is onmogelijk problemen op te lossen
met de hulp van God. Alleen een gestructureerd communistisch systeem kan ze
oplossen’. Dezelfde krant protesteerde heftig tegen het feit dat sommige leden van
de Communistische Jeugdliga gelovig waren. Het is immers streng verboden dat
gelovige mensen lid worden van de Jeugdliga of van de Partij.
Paul Pang (Chinees franciscaan) bezocht zijn familie in 1980 en 1981. In 1980 las
hij de mis thuis bij zijn familie. De assistentie van volwassenen en jongeren steeg
van 60 de eerste dag tot 1.500 de vierde en laatste dag. Bij zijn tweede bezoek in
1981 waarschuwde zijn familie hem zich te onthouden van religieuze activiteiten
omdat het verboden en gevaarlijk was. Vele jongeren vroegen om katholiek gedoopt
te mogen worden.
Men stelt zich bij dit verschijnsel van religieuze opleving onder de jongeren vele
vragen. Hoe verklaart men dit? Voor jongeren in families met christelijke tradities
is dit licht verklaarbaar. Maar de anderen? In Shandung worden vele jongeren
katholiek uit bewondering voor de volharding van de gelovigen. Misschien is de
reden ook te zoeken in de ontgoocheling van de jeugd, het zoeken naar de zin van
het leven of wellicht uit nieuwsgierigheid.
Volgens Jonathan Zhao, protestants dominee in Hong Kong, is de aangroei van
protestanten in China enorm. Misschien is dit te verklaren door het feit dat de
protestantse kerk meer liberaal is in tegenstelling met de katholieke kerk die er een
strenge leer op nahoudt.

Nabeschouwing
De jeugd in China worstelt met een vertrouwenscrisis. Er heerst wantrouwen tegenover
de Partij, het marxisme en twijfel tegenover de superioriteit van het socialisme. De
pers en ontmoetingen met jongeren in China tonen aan dat er tenminste drie groepen
in de maatschappij te onderscheiden zijn. Dit komt duidelijk tot uiting in een studie
van Yves Nalet in Projet (september-oktober 1981). Tussen de twee uitersten van,
aan de ene kant, de ‘weldenkenden’ en aan de andere kant de ‘tegenstanders’ bevinden
zich de ‘onvoldanen’.
De weldenkenden geloven in de Partij, erkennen haar leidende rol en heb-
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ben er volledig vertrouwen in. Ze zijn niet zo talrijk. Onder de tegenstanders vinden
we ten eerste: de dissidenten die democratie en eerbeid voor de mensenrechten eisen.
Hun getalsterkte is niet te onderschatten, al hebben niet allen de moed openlijk voor
hun opvattingen uit te komen. In deze tweede groep horen ook de profiteurs thuis,
die zich weinig inlaten met ideologie en politiek. Hun enig doel is zoveel mogelijk
geld te verdienen en gemakkelijker te leven door gebruik te maken van de zwakheden
van het systeem, de privileges van de kaders en de contradicties van de bureaucratie.
De onvoldanen tenslotte vormen de overwegende meerderheid van de minder dan
dertigjarigen. Ze hebben het allemaal bekeken, verwachten geen verrassingen meer.
Ze verwerpen daarom het socialisme of het marxisme niet, maar ze zijn niet gelukkig
met de vorm waaronder dit zich nu voordoet. Alles wat men hun voorschotelt wordt
a priori met argwaan ter kennis genomen. Wel blijven ze bezield door liefde voor
het vaderland, dienstbaarheid tegenover de medemens en de opbouw van een moderne
en sterke natie. Ze dragen in zich de hoop en de belofte voor de toekomst van China.
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De Spaanse roman na de burgeroorlog
Lidwien van den Hout-Huijben
De dood van Franco in 1975 en de langzame en systematische ontkapseling van zijn
politiek apparaat hebben in Spanje grote verwarring en wanorde tot gevolg gehad
op alle niveaus. Geldt voor de onder het franquisme geprivilegieerde groepen ‘con
Franco vivíamos mejor’ (onder Franco hadden we het beter), in de rijen van de
oppositie leeft het ‘contra Franco vivíamos mejor’ (tegen Franco.....). Ze geven
daarmee uiting aan de (bijna) nostalgie naar dat nog niet zo verre verleden waarin
die oppositie nog een hecht en solidair blok vormde, met de democratie hoog in het
vaandel. Toen deze dan eindelijk kwam, bleken deze antifranquistische intellectuelen
niet in staat te zijn zich te beschermen en te wapenen tegen de ontnuchtering, de
‘desencanto’, die in vrijwel heel het Spaanse leven intrad. De hooggespannen
verwachtingen zijn na Franco's dood nog niet in vervulling gegaan. Dat geldt voor
de politiek, de economie, maar even sterk voor het culturele leven. Zo bevindt ook
de Spaanse romanliteratuur zich momenteel in een vacuüm, zoekend naar een nieuwe
identiteit. Is er zicht op dat men deze impasse zal kunnen doorbreken? Kortom, wat
is de toekomst van de roman in Spanje?

Het einde van de burgeroorlog (1939)
Na de burgeroorlog (1936-1939) viel Spanje terug in een 18e en 19e eeuwse situatie.
De burgeroorlog had de grootste intellectuele slachting tot gevolg gehad die Spanje
ooit gekend heeft. Het door Franco ingestelde regiem leidde tot internationaal
isolement. De censuur werd ingesteld. Er heerste grote economische schaarste. De
consequenties hiervan zijn gemakkelijk te begrijpen.
De schrijvers in Spanje hadden de keuze tussen zwijgen of zich aanpassen aan de
nieuwe situatie. Toch kon er een verzetsliteratuur ontstaan in die tijd, ondanks de
censuur. In deze tijd publiceerde Camilo José Cela (1916) zijn eerste romans La
familia de Pascual Duarte (1942) en La Colmena
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(De bijenkorf) (1951). Deze laatste, vertaald door J.G. Rijkmans in 1962 is onlangs
in tweede druk bij Meulenhoff verschenen. Over deze roman is de laatste tijd ook in
Nederland het nodige geschreven, zodat ik er hier niet meer op in hoef te gaan1.
Hoewel oorspronkelijk in Buenos Aires uitgegeven, circuleerde La Colmena
onderhands druk in Spanje. Cela kwam er bij de censuur nogal redelijk goed vanaf.
Hij kon rekenen op veel clementie dank zij een uitgebreid vriendennet binnen de
gelederen van de censuur, zoals blijkt uit documenten gevonden in de archieven van
dit orgaan2.
Deze romans, waarvan Cela zelf zegt dat ze zijn persoonlijke visie weergeven van
de harde, vernederende en schrijnende realiteit van alle dag, vormden het uitgangspunt
van een hele generatie van schrijvers, die de literatuur beschouwde als ‘de verdediging
tegen de aanvallen van het leven’. De werken van deze groep schrijvers, waarvan de
belangrijkste vertegenwoordigers zijn Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández
Santos, Juan Goytisolo, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite en Daniel Sueiro,
vatten we samen onder de noemer sociale roman (het werk als spiegel van de
samenleving). De reden zo'n realistische ‘getuigenisroman’ te willen schrijven was
dat het publiek in deze tijd volgend op de burgeroorlog nauwelijks kon beschikken
over betrouwbare informatiekanalen ten aanzien van de problemen waarvoor het
land zich gesteld zag. De kranten waren alleen gevuld met gedetailleerde verslagen
van voetbalwedstrijden, corridas en buitenlands nieuws. De romanliteratuur kwam
als enige aan dit gebrek tegemoet door haar poging een zo getrouw en rechtvaardig
mogelijk beeld te schetsen van de Spaanse werkelijkheid. Zo had de literatuur in
Spanje in deze jaren de signaalfunctie die in andere landen toekwam aan de pers.
De situatie in Spanje aan het einde van de burgeroorlog en de wens van een radicale
omwenteling op korte termijn eiste van de schrijvers de totale inzet van al hun
capaciteiten en energie. Hierdoor kon het literaire bedrijf deel worden van een
algemene strijd en het literaire werk een instrument van het verzet en van de
antifranquistische solidariteit. De sociale roman was daarmee vooral inhoudelijk
interessant. Het meest geslaagde voorbeeld ervan is El Jarama (De Jaramarivier) uit
1956 van Rafael Sánchez Ferlosio (1927), dat veel Spaanse schrijvers gedurende
tien jaar na publi-

1
2

Zie b.v. G. Groot, Bij een heruitgave van Cela's Bijenkorf, in Streven, jan. 1982, p. 374.
Manuel L. Abellán, Censura y creación literaria en Espan a (1939-1976), Barcelona, 1980,
p. 113.
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katie tot model diende. El Jarama gaat over een groepje jongelui uit Madrid die een
zondag doorbrengen aan de Jarama. De plaats van handeling is afwisselend de
rivieroever, waar de jongelui zwemmen en zonnebaden, en een café, waar de
dorpelingen elke zondag bijeenkomen om nieuwtjes uit te wisselen en domino te
spelen. De roman heeft het karakter van een documentaire. De verteller wendt zich
van de ene naar de andere kant om de alledaagse dialogen van de verveelde jongeren
en de berustende dorpsbewoners te registreren, waarbij Ferlosio in ruime mate put
uit de levendige, alledaagse uitdrukkingen van de spreektaal. Hierdoor vormt het
boek een zeer geslaagd voorbeeld van sociale literatuur. Sterk komt de wanhoop naar
voren, het gebrek aan illusies, de monotonie en onmenselijkheid van het leven,
waaruit de mensen geen ander ontsnappen zien dan de uitstapjes op zondag.

Beginnende politieke openstelling
Aan het einde van de jaren vijftig breekt er een nieuwe tijd aan in Spanje: de statische
samenleving van de afgelopen jaren, maakt plaats voor de dynamische van de jaren
zestig. Deze situatie wordt gekenmerkt door een eerste voorzichtige poging om het
land zowel politiek, economisch als sociaal-cultureel meer open te stellen. Zo is er
het opkomend toerisme, de groeiende buitenlandse beleggingen in het Spaanse
bedrijfsleven, de pogingen van Franco om Spanje in de EEG te krijgen. Het is de
tijd dat het regiem zich openstelt voor een ‘mini-pluralisme’: meerdere stromingen
op ieder terrein werden schoorvoetend toegestaan. Hiermee in verband staat ook de
groeiende macht van ‘Opus Dei’, een technocratische organisatie die liberalisering
als onvermijdelijke stap beschouwde op weg naar economische groei. Het gevolg
van dit alles was een toenemende vrijheid op politiek en economisch gebied. Deze
had ook zijn weerslag binnen de censuur. In 1966 werd het pluralisme gelegaliseerd
in de ‘Ley de Prensa e Imprenta’ (Pers- en drukwet) van minister Fraga de Iribarne.
Deze wet, vooral ontworpen met het oog op het buitenland, bracht ogenschijnlijk
een zekere liberalisering op gang. Het verplicht voorleggen van teksten aan de censuur,
alvorens tot publikatie over te gaan, werd afgeschaft. Aan de praktijk van de censuur
veranderde de wet echter nauwelijks iets. Aangezien strafvervolging zwaarder was
geworden - de censuur behield namelijk haar recht om boeken in beslag te nemen,
boetes uit te delen, aanklachten in te dienen - gingen schrijvers zelfcensuur toepassen
door hun werken toch te blijven voorleggen aan de censuur.
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Binnen de nieuwe Spaanse realiteit moet de roman gaan zoeken naar een nieuwe
vorm. In de veranderde, kapitalistischer samenleving, zijn geen verzetsthema's weer
te vinden. Bovendien is daar het groeiend contact met het buitenland en zijn culturele
produkten, waar men zich sedert het begin van deze eeuw al richtte op de vernieuwing
van het romangenre. De Spaanse lezer gaat zijn smaak aan die van het buitenland
aanpassen en de schrijver wordt hierin meegesleurd. Hij neemt de nieuwe techniek
over van vooral Franse en Latijnsamerikaanse collega's.
Met het toekennen van de Premio Seix-Barral (in die tijd een van Spanjes
belangrijkste literaire prijzen) aan Mario Vargas Llosa, in 1962, is de ontdekking en
ten gevolge daarvan de beïnvloeding van de Zuidamerikaanse literatuur in Spanje
een feit. De Zuidamerikaanse schrijvers zijn het die vrij spel gaven aan de verbeelding.
In Spanje dacht men dat er geen andere roman mogelijk was dan de realistische,
totdat de Zuidamerikaanse schrijvers de Spaanse lezer aantonen dat er voor een goede
roman meer nodig is dan goed te kunnen schrijven, namelijk een grote
verbeeldingskracht. En deze nieuwe, subjectievere manier van schrijven blijkt de
Spaanse auteur uitstekend van dienst te zijn in zijn weergave van de grotere
complexiteit van de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Het is een samenleving
geworden zonder eigen identiteit. En het individu dat binnen deze samenleving wil
functioneren, ziet zich gedwongen de eigen identiteit ook prijs te geven, om de rol
te spelen die hem opgelegd wordt. In deze ‘pérdida de identidad’ heeft de Spaanse
roman zijn nieuwe thema gevonden. Een belangrijke exponent van deze nieuwe
etappe, van de ‘nuevo clima estético’ was Tiempo de silencio (Tijd van stilte) uit
1962 van Luis Martín Santos (1924). Dit boek vormt een felle aanklacht tegen de
intellectuele en artistieke armoe van zijn tijd. De invloed van Tiempo de silencio op
de literatuur in Spanje is enorm geweest, vooral door de succesvolle manier waarop
dit werk de nieuwe realiteit weet om te zetten in esthetische ervaring, door de
vakkundige beheersing van de nieuwe romantechnieken.

De laatste jaren van het franquisme
Hoewel de werkelijke omwenteling in de regering pas plaatsvindt na de dood van
Franco, komt deze al op gang vanaf het begin van de jaren zeventig, als een
onafwendbaar proces. De moord op Carrero Blanco en de zwakke
gezondheidstoestand van het staatshoofd, die in een van zijn crises zelfs de leiding
over de staat voor een ogenblik overgeeft aan de
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huidige koning, Juan Carlos (zomer 1974), laten er geen twijfel over bestaan dat het
‘antiguo régimen’ zijn langste tijd gehad heeft. Maar juist de nabijheid van de
verandering én de skepsis over wat het nieuwe regiem zal brengen, creëren een sfeer
van ongeduld in Spanje, op dramatische wijze tot uiting gebracht in de steeds hardere
en gewelddadiger activiteiten van de ETA en soortgelijke organisaties. Naast de
politiek-sociale veranderingen zijn er ook de wetenschappelijk-technische, die radicaal
afrekenen met de traditionele opvattingen over werkelijkheid en fantasie. Alles wat
eerst fantastische dromen waren, komt nu dank zij televisie en de andere media
dagelijks de huiskamer binnen, zonder nog als bijzonder op te vallen. Het is juist
deze koele afstandelijkheid van de massamedia die de schrijvers lijkt te inspireren.
Zij willen de sfeer van ongeduld en revolutie, de sprookjesachtige veranderingen in
tastbare realiteit omzetten, in plaats van zich te beperken tot het pure waarnemen.

Juan Goytisolo
De schrijver die er het beste in geslaagd is zich aan te passen aan de nieuwe tijd en
de eisen die deze aan de kunstenaar stelt, is Juan Goytisolo (1931). Goytisolo, die al
in 1957 in ‘vrijwillige ballingschap’ in Parijs is gaan wonen, waardoor hij de culturele
ontwikkeling van Europa op de voet heeft kunnen volgen, heeft met zijn laatste
romans de Spaanse literatuur op het peil gebracht van die van de andere westerse
landen.
Sen as de Idenlidad (Persoonsbeschrijving) uit 1966 betekent een radicale breuk
met de eerdere manier van schrijven van Goytisolo en heeft tot thema het ‘collectieve
verleden’ van Spanje. Tot 1966 een van de belangrijkste producenten van de eerder
besproken sociale roman, richt Goytisolo zich in deze roman nu op de taal zelf. De
handeling van Sen as de Identidad beslaat drie dagen, waarin de hoofdpersoon
Alvaro Mendiola, fotograaf van France Presse, in vrijwillige ballingschap levend
in Parijs, en onafgebroken criticus van zijn land, probeert om vanuit een Catalaans
landhuis met vrienden de verloren jaren in te halen, waarbij alles ter sprake komt
wat met zijn persoon, familie en generatie te maken heeft. Het thema van de roman
is het dubbele zoeken naar de identiteit, namelijk van een volk en van een individu.
Om deze identiteit te ontdekken bedient de verteller-hoofdpersoon zich van twee
verteltechnieken, de een objectief (3e pers. enkv.), de andere subjectief (2e pers.
enkv.). De objectieve presentatie van de politiek-sociale omstandigheden vindt haar
basis in het gebruik
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van documenten en de stemmen van de massamedia. Maar op de beslissende
momenten wordt deze documentaire laag onderbroken door de subjectiviteit. Die
wisseling van perspectief maakt van het lezen van Sen as de Identidad een
dynamische ervaring. Slechts deze subjectieve manier van schrijven maakt het de
verteller-hoofdpersoon mogelijk om aandacht te schenken aan zijn eigen realiteit en
die van zijn land, om op die manier de definitieve breuk te bewerkstelligen met zijn
Spaanse oorsprong. Sen as de Identidad beschrijft, evenals Tiempo de Silencio een
aantal jaren eerder, de complexiteit van de Spaanse samenleving die alle ‘sen as de
identidad’ uitwist, op perfecte wijze. Alles wat in Sen as nog parodie en sarcasme
was, is in Reivindicación del conde Don Julián (Rehabilitatie van graaf Don Julián),
de volgende roman van Goytisolo, verschenen in 1970, geïntensifieerd tot in het
absolute. Aan beide werken ligt dezelfde psychologische, existentiële en tegelijkertijd
historische conflictsituatie ten grondslag: de strijd van de enkeling om zich staande
te houden en een eigen weg te vinden in een uitgesproken vijandige samenleving.
Maar, waar in Sen as nog sprake was van de noodzaak om de eigen identiteit te
ontdekken, neemt in deze roman het thema van het zoeken naar de bevestigende
realiteit de vorm aan van een symbolische, totale destructie. Het is niet voldoende
om de instituties van het ‘Heilige Spanje’ - religie, politiek, cultuur, geschiedenis en
taal - te vernietigen. De ondergang van de vertellerhoofdpersoon zelf wordt geëist.
Om zich van zijn wortels te ontdoen moet hij zich losmaken van alle aspecten van
zijn verleden, van alles wat hem verbindt met ‘la madre patria’, om deze vervolgens
te vernietigen.

Na de dood van Franco
In 1970 zei Juan Goytisolo nog dat de getuigenisliteratuur in Spanje de functie heeft
die in andere landen, met name in Frankrijk, toekomt aan de pers3. Zo zal de
toekomstige geschiedschrijver van de Spaanse maatschappij een beroep moeten doen
op literaire bronnen, als hij, het spoor bijster geraakt in het dikke rookgordijn van
de dagbladen, het dagelijks leven in Spanje wil reconstrueren. Met de dood van
Franco en het verdwijnen van de censuur is in deze situatie verandering gekomen.
De roman en de pers

3

Juan Goytisolo, La novela espan ola contemporánea, een lezing gehouden aan de Columbia
University, november 1970, in druk verschenen in Libre, dec. 1971, no. 2.
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vullen elkaar sedertdien aan, in plaats van tegenover elkaar te staan. De roman blijft
onmisbaar voor een grondige kennis van het bestaan en de waarden van het Spaanse
volk, maar vormt niet meer de enige bron die hierover informatie verschaft.
Als we de overzichten doornemen die jaarlijks gepubliceerd worden en waarin
een beeld geschetst wordt van de staat waarin de Spaanse cultuur zich bevindt, wordt
duidelijk dat de oordelen en analyses zichzelf jaar in jaar uit herhalen. Vooral op het
gebied van de literatuur. Zo zijn er ieder jaar de gebruikelijke bestsellers, exponenten
van de consumptieliteratuur, het bijprodukt van een industrie die met schreeuwerige
verkoopcijfers haar potentiële lezers om de oren slaat. De Spaanse schrijvers die het
beste lopen, zijn ieder jaar dezelfden, en zij die niet verkopen uiteraard ook. De
jaaroverzichten van de romanproduktie in Spanje zijn sinds de dood van Franco
gewoonlijk een subtiele mengeling van gematigd pessimisme en beschaamd
optimisme. Desintegratie is de fundamentele karaktertrek van de huidige situatie.
De laatste jaren is de cultuur - en dus ook de romanliteratuur - in ontbinding en
ontwrichting. Tevergeefs zoekt men naar de illusies van de stroom clandestiene
boeken die onstuitbaar zou losbarsten na de val van de dictatuur.
Maar ondanks alles is de Spaanse roman zeer duidelijk aanwezig in de etalages.
De literaire prijzen volgen elkaar op de voet. De nieuwe golven lossen elkaar af. Van
het enorme aantal literaire prijzen die per jaar in Spanje toegekend worden, zijn de
twee belangrijkste de Premio Planeta en de Premio Eugenio Nadal. De Premio Planeta,
van de gelijknamige commerciële uitgeverij, krijgt de meeste aandacht in de pers.
De prijs biedt de winnaar dan ook de grootste som geld en betekent dat het bekroonde
werk een absolute hit wordt. De Premio Planeta streeft een benadering van het boek
als marktwaar na. Voor deze uitgeverij is een werk aantrekkelijk wanneer het de 19e
eeuwse romantraditie voortzet, de lezer een verhaal biedt en dan nog het liefst een
actueel of sensationeel verhaal, wat de laatste jaren - paradoxaal genoeg - steeds de
burgeroorlog of het daarop volgend franquisme tot thema heeft. Vooral de
burgeroorlog zelf, zijn oorzaken en gevolgen, blijven een onuitputtelijke bron van
inspiratie voor een hele generatie schrijvers.
Een voorbeeld is Fernando Vizcaíno Casas die in 1978 met een bestseller kwam,
waarvan dank zij de franconostalgie 500.000 exemplaren werden verkocht:... y al
tercer an o resucitó (... en in het derde jaar is hij herrezen), waarin gefantaseerd
wordt over de gevolgen van een wederopstanding van Franco voor Spanje. Ook de
in 1978 met de Premio Planeta
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bekroonde roman van Juan Marsé (1933) heeft als thema het franquisme: zijn La
muchacha de las bragas de oro (het meisje met het gouden slipje) - waarvan
Meulenhoff afgelopen jaar de Nederlandse vertaling heeft uitgebracht - illustreert
afdoende welk peil beloning vindt met deze literaire prijs. La muchacha is het verhaal
van de schrijver Luis Forest die - eind jaren zeventig - werkt aan zijn biografie. Zijn
nichtje helpt hem bij het uittypen van dit naarstig van alle franquistische trekjes
gezuiverd en aan de nieuwe situatie aangepast beeld van het verleden. Hoewel Juan
Marsé met deze best-seller bij lange na niet de kwaliteit gehaald heeft van zijn al
twintig jaar geleden gepubliceerde debuut Ultimas tardes con Teresa (Laatste
middagen met Teresa, 1965), een uitstekende sociale roman, overschreed de derde
druk in 1978 toch al de 150.000 exemplaren.
Finalist in datzelfde 1978 voor de Premio Planeta was Alfonso Grosso met Los
invitados (De genodigden). Het talent van deze schrijver is een uitzonderlijk geval
van rekbaarheid, aangezien Grosso zich aan bijna alle romantheorieën door de jaren
heen heeft aangepast. Van het sociaal-realisme van zijn beginjaren tot de thriller in
zijn latere werken, via de verbeeldingswereld van de Zuidamerikaanse roman en het
dialectisch-realisme van iemand als Luis Martín Santos (Tiempo de silencio). Met
Los invitados schijnt hij aangeland te zijn bij de ‘roman zonder fictie’ van Truman
Capote. Grosso definieert zijn werk zelf als ‘een benadering van de waarheid of
misschien de waarheid zelf, wie zal het zeggen, vanuit de droom’. Hoe dan ook, zijn
huidig werk vormt een goed voorbeeld van de ‘documentaire roman’. Eveneens een
goed voorbeeld van deze manier van schrijven is de roman uit 1979 van Rosa
Montero, Crónica del desamor (Kroniek van de liefdeloosheid).
De tweede literaire prijs, de Premio Eugenio Nadal is veel minder genereus met
zijn geldelijke beloning dan de Planeta en volgt - misschien wel daarom - een veel
onafhankelijker lijn, dat wil zeggen onafhankelijk van de verkoopcijfers. Dit betekent
echter geenszins dat de met de Eugenio Nadal bekroonde boeken niet even goed
lopen als die met een Planeta.
Naast de ruime produktie van subliteratuur waarmee de commerciële uitgeverijen
de markt overstromen, is er een sterk teruggrijpen naar schrijvers en werken die
gedurende de lange jaren van het franquisme Spanje niet konden bereiken, door onder
andere de werking van de censuur. Hieronder vallen de boeken van bijvoorbeeld
Günther Grass, Henry Miller, Joseph Conrad, Henry James en Virginia Woolf, die
nu volop in vertaling te krijgen zijn. Zo waren er ook in mei vorig jaar op de jaarlijks
in Madrid gehouden Feria de Libros (boekenbeurs) weer veel vertalingen, o.m. Me-
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morias de Adriano van Marguerite Yourcenar, vertaald door niemand minder dan
Julio Cortázar, werk van Simone de Beauvoir, Verity Bargate, Sylvia Plath. Ook de
andere Spaanse talen, zoals het Catalaans, Gallicisch en Baskisch leveren recentelijk
tal van vertalingen in het Castiliaans op. Zo zijn alle werken van belangrijke
Catalaanse schrijfsters als Merced Rodoreda en Montserrat Roig in het Castiliaans
te krijgen.
De vruchtbaarste weg in de Spaanse roman lijkt tot nu toe ingeslagen door een
aantal van de al wat oudere schrijvers, dat wil zeggen de schrijvers die in de jaren
vijftig en zestig hun eerste realistische werken op de markt brachten, sindsdien
geenszins stil gezeten hebben en van de romanvernieuwingen die Spanje uiteindelijk
vanuit het buitenland konden bereiken, hun graantje hebben meegepikt. Wijzer en
ervarener, met een grotere beheersing van hun instrument, doen zij nu een goede,
vaak zeer geslaagde poging zich op de voorgrond te plaatsen. Een voorbeeld van
deze groep is de al eerder genoemde Juan Goytisolo, die in 1980 met Marbara kwam,
een werk waarin de stilistische structuur boven het informatieve aspect uitgaat. In
1982 verscheen zijn roman Paisajes después de la batalla (Landschappen na de
strijd) die, hoewel iets minder verrassend dan zijn voorgaande publikaties, toch
interessant genoeg is om kenners en liefhebbers van Goytisolo's werk verlangend te
doen uitzien naar zijn volgende boek. En verder is daar Carmen Martín Gaite (1925),
van wier hand in 1978 het uitstekende El cuarto de atrás (De achterkamer) verscheen.
Een andere belangrijke exponent van deze groep is Gonzalo Torrente Ballester (1910),
een schrijver die met zijn ruim zeventig jaar ook al langer meedraait in het literaire
bedrijf. Hij begon zijn literaire carrière al in 1943 met de roman Javier Marin o en
een reeks toneelstukken, die echter nooit opgevoerd werden. In zijn eerste, realistische
werken kan men al de trekken onderscheiden die tot op dit moment de constanten
vormen van zijn literaire produktie, zoals zijn intellectualisme, de sterke
verbondenheid met zijn Gallicische achtergrond die uit al zijn werken spreekt, zijn
voorliefde voor mythen en zijn appél aan de verbeeldingskracht. Zijn beste realistische
werk was de trilogie Los gozos y las sombras (1957, 1960, 1962) (De vreugde en
haar schaduwzijde), die als televisieserie in Spanje het afgelopen jaar hoge kijkcijfers
haalde, waardoor dit boek met één klap weer in de boekentoptien belandde. In 1972
verscheen als een grote verrassing zijn La saga/fuga de J.B. (De sage/fuga van J.B.),
dat evenals zijn daaropvolgende werken Torrente's appél bevestigde aan het imaginaire
in de roman en zijn vernietiging van alle mythen. In 1980 verscheen zijn tot nu toe
laatste roman, La isla de los Jacintos Cortados (Het eiland van de Afgesneden
Hyacinten).
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Een hoogleraar geschiedenis aan een Amerikaanse universiteit verwekt een groot
schandaal door een studie te publiceren waarin hij door middel van de toepassing
van bepaalde linguïstische en hermeneutische theoriëen pretendeert aan te kunnen
tonen dat Napoleon nooit in werkelijkheid bestaan heeft, maar slechts een uitvinding
is van de historici om een samenhangend beeld te kunnen schetsen van het Europa
van na de Franse Revolutie. Ook 1982 leverde weer een zeer interessante tekst van
zijn hand op, Los cuadernos de un vate vago (Notities van een dolend dichter), geen
roman deze keer, maar een zeer persoonlijke getuigenis. Dit boek is de neerslag van
een groot aantal bandopnamen, die tot in details registreren wat Torrente Ballester
gedurende zo'n vijftien jaar - van 1961 tot en met 1976, de jaren waarin een aantal
van zijn romans het licht zagen, die toch tot de meesterwerken van de moderne
Spaanse romanliteratuur gerekend mogen worden - bezig gehouden heeft. Ook in de
afgelopen twee jaren was het weer deze groep oudere schrijvers die het beeld
bepaalde: Miguel Delibes (1920), Jesús Fernández Santos (1926), José Manuel
Caballero Bonald (1928), Jorge Semprún (1923), Juan García Hortelano (1928) en
Juan Marsé (1933) kwamen allen met een nieuwe roman, die gezamenlijk een goed
beeld geven van de recente literaire oogst en tegelijk aangeven hoe vitaal de Spaanse
roman nog is. Jesús Fernández Santos wist in 1982 zelfs de Premio Planeta te winnen
met zijn Jaque a la Dama (Schaak voor de dame). Met deze laatste roman heeft
Fernández Santos zeker geen typische Planetaroman geschreven, hoewel ook hier
de burgeroorlog, zij het slechts op de achtergrond, toch weer opduikt.
Van Juan Marsé (Premio Planeta 1978) verscheen in 1982 Un día volveré (Op een
dag zal ik terugkeren). Deze roman vormt, na het toch wel als mislukt te beschouwen
experiment van La muchacha de las bragas de oro, de terugkeer naar zijn eigen
terrein van de realistische, enigszins traditionele roman.
Keerzijde van de medaille is natuurlijk wel dat in de huidige situatie - en eigenlijk
geldt dat voor heel het culturele leven - een nieuwe, jonge generatie lijkt te ontbreken.
De beste werken zijn alle van de hand van de oudere generatie, zoals we hebben
gezien. Zij zijn het die voor de technische vernieuwingen gezorgd hebben die de
Spaanse literatuur zo nodig had, terwijl dit toch veel meer in de lijn zou hebben
gelegen van een jonge groep. Maar waar de jonge, debuterende schrijvers al pogingen
ondernemen een vernieuwende richting in te slaan, verzanden zij in hun stilistische
experimenten waarmee het lezerspubliek eerder afgeschrikt dan bereikt wordt. Veel
belangstelling is er echter wel de laatste tijd voor de jongste
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generatie vrouwelijke schrijvers. Zo verscheen onlangs de bundel Doce relatos de
mujeres (Twaalf verhalen van vrouwen), waarin o.m. werk te vinden is van Rosa
Montero, Ana María Moix, Esther Tusquets en Lourdes Ortiz. Van Lourdes Ortiz is
in 1982 Urraca verschenen, een historische roman over koningin Urraca, door de
critici over het algemeen gunstig besproken. Een andere vrouwelijke schrijver van
het afgelopen jaar is Consuelo García, die in 1982 zelfs twee romans wist te
publiceren, namelijk Luis en el país de las maravillas (Luis in wonderland) en Las
cárceles de Soledad Real (De gevangenissen van Soledad Real). Hoewel beide romans
zeer van elkaar verschillen, oogstte ze met beide de lof van de critici. Luis Sun én,
literatuurrecensent van El País, vergeleek haar zelfs met Carmen Martín Gaite, de
belangrijkste vrouw in de moderne Spaanse romanliteratuur.

De toekomst van de Spaanse roman
Uit het voorafgaande blijkt duidelijk dat de verwachtingen die men had in de tijd dat
Franco nog leefde en men zuchtte onder het zware juk van de censuur, niet zijn
uitgekomen. Een echte opleving is uitgebleven. De literatuur lijkt, net als het hele
culturele leven, ingedut te zijn. De desencanto heerste alom gedurende het eerste
lustrum na de dood van Franco en met hem, het franquisme. De censuur is
weggevallen. Maar wat betekent dat nu werkelijk voor de culturele produktiviteit?
Grotere mogelijkheden? Dan blijven deze wel onbenut. Zoals Juan Goytisolo al raak
stelde in 1967: ‘Spaanse schrijvers - zei een Parijse collega eens tegen mij - hebben
enorm veel op ons voor. Het bestaan van de verplichte censuur vooraf, van de
gecontroleerde, geleide pers en de starheid en onbuigbaarheid van de maatschappij
waarin zij moeten leven, zijn allemaal factoren die een vrije en moedige geest
stimuleren’4.
In Spanje is het aantal uitgeverijen zeer groot. Een adequate commercialisering
van de meerderheid van de boeken die verschijnen, blijft daardoor onmogelijk.
Hierdoor is noch de promotie, noch de bibliografische informatieverschaffing van
de boeken serieus georganiseerd. De pers, die na de dood van de dictator langzaam
maar zeker weer haar eigenlijke rol op zich genomen heeft, vormt nu voor duizenden
mensen de enige bron van infor-

4

Juan Goytisolo, El furgón de cola, Barcelona, 1967, p. 41.
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matie op cultured gebied. De pers is vaak hun belangrijkste gids geworden bij het
vaststellen van waardeoordelen en meningen. Toch lijkt de cultuurkritiek vaak te
komen van weinig gespecialiseerde mensen die vaak zeer partijdig en lichtvoetig te
werk gaan. Met betrekking tot boekbesprekingen spreekt men wel van ‘solapismo’,
oftewel ‘flappisme’, een term gebruikt voor recensenten wier blik bij te beoordelen
boeken niet verder reikt dan de boekomslag.
Karakteristiek voor de cultuurpagina's van de dagbladen is de nieuwe taal, vaak
kwaad, vrijmoedig, ironisch, imaginair en zeer levend, die tot ware kunstvorm is
geworden in de artikelen van iemand als Francisco Umbral, vaste columnist in El
País, het belangrijkste Spaanse dagblad, en daarnaast ook schrijver van romans. In
1975 kreeg hij zelfs de Premio Eugenio Nadal voor een van zijn boeken.
Ondanks het betrekkelijk trieste beeld dat de Spaanse literatuur ons toont, mag
deze zich verheugen in een groeiende belangstelling in binnen- en buitenland. Zelfs
in Nederland is dit merkbaar. Meulenhoff haalt oude vertalingen van stal en laat
nieuwe romans vertalen. De Spaanse romanliteratuur is dan ook niet helemaal zonder
toekomst.
In 1981 en 1982 hebben de eerste tekenen van opleving en vernieuwing zich al
aangediend. De werkelijke opleving moet echter komen en zal dat ook hopelijk doen
van een jonge generatie schrijvers, die het franquisme kan zien als iets uit een ver
verleden. De historische situatie waarin deze schrijvers leven, vereist dat de ‘cultura
de resistencia’ eindelijk eens vervangen wordt door een ‘cultura para la democracia’5.
Dan pas zal de werkelijke opleving kunnen inzetten: door de Spaanse cultuur te
herkennen én erkennen als het produkt van een samenleving opgebouwd uit diverse
cultureel autonome en linguïstische ‘regiones’, die tegelijkertijd zich open blijft
stellen voor de ontwikkelingen in de andere Europese en Amerikaanse
cultuurgebieden.

5

José Luis Abellán, El pensamiento, in El an o cultura! espan ol 1979, Madrid, 1979, p.
92.
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Het uur van Dino Buzzati († 1972)
J. van Ackere
Het is nu ruim tien jaar geleden dat de schrijver van Il deserto dei Tartari op zijn
sterfbed in de Porta Romana-kliniek te Milaan een spiegel vroeg - zo vertelt ons zijn
vriend Alberico Sala - om de kleur en het gelaat van de dood te zien. Hij die de tijd
zo vaak omschreven had als een onvatbaar mysterie, noteerde nu op een van de laatste
bladzijden van zijn dagboek: L'ora è venuta, het uur van de verlossing uit een
ongeneeslijke kwaal. Maar het uur van de schrijver was voorgoed aangebroken. Mede
dank zij de steeds talrijker vertalingen zou in versneld tempo de erkenning doorbreken:
Buzzati een van de sterkste persoonlijkheden van de moderne Italiaanse literatuur
en van de moderne literatuur zonder meer. De naam Buzzati blijft m.i. te veel
verbonden met zijn eerste roman. Het thema van Il deserto keert trouwens terug kernachtiger behandeld - in L'inaugurazione della strada en nog andere kortverhalen.
Het zijn Buzzati's kortverhalen waarop wij hier nader willen ingaan; de romans
komen slechts terloops ter sprake. Buzzati was voor alles de auteur van onvergetelijke
racconti, geschreven met een heel andere inkt dan die van b.v. een Pirandello. Hij
weet aan de hand van heel normale, doodgewone toestanden, gebeurtenissen,
ingrediënten, een hallucinante sfeer te scheppen waarin het mysterie pulseert. Het
verloop van zijn verhalen kan men vergelijken met een parabool die op een zeker
moment een denkbeeldige grens overschrijdt, aan de overzijde waarvan wij in het
‘parareële’ belanden. Als ik het over ‘pararealisme’ heb, wil ik geenszins aan een
pedant getheoretiseer toegeven - iets waaraan Buzzati zelf zo'n hekel had - maar
probeer ik alleen met één woord te benoemen wat anders telkens weer als het
polyvalente, het literair realisme overstijgende verloop van Buzzati's verhalen
omschreven zou moeten worden.
Tijd en ruimte zijn de eerste fenomenen waarin Buzzati aan de hand van vertrouwde
gegevens het mysterie van het onbekende aftast. De tijd1

1

Zie ook de reeks Smagliature del tempo (Ontrafelingen van de tijd) in de bundel Le notti
difficili of nog Nessuno mi crederà.
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wordt niet afgeteld maar in zijn roerloze oneindigheid aangeduid door het wachten;
de verwachting ook van iets wat maar niet komt of niet gebeurt. In Il deserto heeft
het verlaten fort geen andere betekenis dan het vruchteloos wachten: de tijd is, net
als het ‘water’ op het woestijnzand, een illusorische spiegeling, aangeduid met vage
termen als dilatarsi della notte (het uitzetten van de nacht), incerto tempo, scadenza
della sua attesa (afloop van zijn wachten). Als een doffe klokkegalm keert de term
attesa voortdurend in de roman terug. Even vruchteloos als Buzzati de tijd zoekt te
peilen, tast hij ook de ruimte af. Ik wil niet van een invloed gewagen die Buzzati zelf
heeft ontkend, maar een passus uit Kafka's Der Aufbruch geeft toch heel suggestief
de stemming weer van dat onbereikbare ‘elders’ dat in vele van Buzzati's verhalen
voorkomt:
Wohin reitest du, Herr?
Ich weisz es nicht, sagte ich, nur weg von hier. Immerfort weg von hier,
nur so kann ich mein Ziel erreichen.
Du kennst also dein Ziel? fragte er.
Ja, antwortete ich, ich sage es doch: Weg-von-hier, das ist mein Ziel2.
Dat weg-van-hier: in L'assalto al grande convoglio is het de ruimte waarin de rovers
hun leider als maar kleiner en doorzichtiger zien worden, op weg naar het betere rijk;
in L'inaugurazione della strada is het nog alleen het glimmen van de zon op
Mortimers uniformknopen in de verte waargenomen door de mannen die een weg
aanleggen die doodloopt in de woestijn; in I sette messageri is het de ruimte waarin
Domenico verdwijnt op zoek naar de zeer verre stad om er een nutteloze boodschap
te brengen.

De vele gezichten van de angst
Een van de hoofdthema's van Buzzati's oeuvre is de angst met zijn derivaat, het bange
voorgevoel (praesagium): de angst varieert van de puur atavistische, instinctieve
angst tot de over-beredeneerde vrees. Buzzati's schildering van de angst ligt in de
lijn van Jeroen Bosch - aan wie hij een studie wijdde - Breughel, Grünewald, Goya,
Max Ernst. Soms wordt de angst als een thema op zich behandeld. Dat is het geval
in Qualcosa era successo (Er was iets gebeurd). Een sneltrein raast door alle stations,
waar telkens weer mensen op de perrons door middel van geloop, geroep en

2

Vgl. vroegere voorbeelden als G. Schmidt von Lübeck: Der Wanderer (Dort wo du
nicht bist, dort ist das Glück...) of Baudelaires proza-gedicht L'étranger.
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misbaar de reizigers proberen diets te maken dat er ergens een catastrofe aan de gang
is of dreigt te gebeuren, een catastrofe die nooit genoemd wordt en nooit gekend zal
zijn door de reizigers noch door de lezers. En nooit zullen wij te weten komen wat
de schreeuw ‘help’ betekent wanneer de trein tenslotte stil valt in een doodverlaten
station, dat Delvaux geschilderd had kunnen hebben. Zo tracht Buzzati aan de hand
van volkomen natuurlijke en alledaagse realia die bevreemdende ‘parareële’ sfeer
op te roepen3.
Louter psychologisch wordt het thema van de angst in Una cosa che comincia per
elle (Een ding dat met L begint). Tot aan het slot van het verhaal vraagt men zich af
wat dat ding mag wezen dat met een L begint en waarmee de aanvankelijk niets
vermoedende handelsreiziger Schroder te maken heeft. Schroder wordt geleidelijk
tot een uitzinnige angst gebracht door de van een dokter vergezelde rechter Melito,
die hem tenslotte zal meedelen dat hij lepra heeft. Men zou het psychologisch
‘andamento’ grafisch kunnen weergeven door twee oplopende krommen aan weerszij
van de evenwichtslijn door de tussenpersoon van de dokter voorgesteld: tot die lijnen
elkaar in het kritieke eindpunt ontmoeten en de twee temperamenten tegen elkaar
losbarsten. De sluwe rechter evolueert van koel beleefd, over zelfgenoegzaam, naar
agressief grinnikend, sarcastisch en tenslotte wreedaardig cynisch. Schroder van zijn
kant is aanvankelijk zelfzeker, en bijna grof, raakt ontstemd, wordt wrevelig,
vertoornd, woedend en stort ineen in een panische angst. Una cosa che comincia per
elle speelt op een dissonant contrapunt: net zoals in een kaartspel, spelen de partijen
tegen elkaar maar toch samen.
Hoe de angst ons sociaal gedrag en onze levensaanvaarding kan wijzigen illustreert
Buzzati o.m. in de novelle L'ascensore (De lift). Bij toeval bevindt een jonge vrouw
zich samen met een man uit haar firma in een dalende lift. Het is een man die zij niet
kan luchten. Maar dan blijft de lift dalen, onder de aarde: dat is opnieuw het
fantastische element dat Buzzati hanteert als een voortzetting van - en een doordenken
op - het volstrekt normale. Het is ons lot dat wij kùnnen doordenken: door angst
bevangen wordt de vrouw vriendelijk, toegeeflijk, belooft zelfs het huwelijk. Zodra
echter de lift opnieuw schijnt te stijgen, weg van het gevaar, wordt zij nors en norser
en bedreigt de man tenslotte met het indienen van een aanklacht tegen hem! Igaal
Niddam heeft een gelijkaardig thema behandeld in zijn

3

Vgl. ook het angstthema in de moderne muziek: Schönberg, Erwartung; Alban Berg, Wozzeck,
Lulu enz.
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dramatische film De derde kreet. Daar speelt alles zich af in een hermetisch afgesloten
atoomschuilkelder. De claustrofobische sfeer noopt iedereen om vanuit zijn panische
vrees via beheersing tot een zeker vergelijk met de anderen te komen, een vergelijk
dat door allerlei spanningen bedreigd blijft4. Tussen haakjes: het derde, niet te
identificeren personage in L'ascensore komt mij in dat pararealistisch gebeuren nogal
overbodig voor: te meer daar het overijld beloofde huwelijk dat dit polyvalente
individu, plots als priester optredend, wil inzegenen, toch niet zal doorgaan. Die
persoon is eigenlijk nutteloos in de spannende confrontatie tussen Ester en Dino het verhaal wordt in de ik-vorm verteld - en was ook niet nodig om het mysterie van
de alsmaar dalende lift te verklaren.
Een van de voornaamste variaties op het thema van de angst is die van de
atoomverschrikking. Een hele serie verhalen gaan over die onomkeerbare uitloper
van heel ons denken, die onmerkbaar, zowel onze persoonlijke instelling als ons
sociaal verweer beheerst. De angst voor de kernoorlog krijgt in het meesterlijke
L'arma segreta een onverwachte, echt Buzzatiaanse wending, die deze angst,
schijnbaar althans, vergeefs maakt. De derde wereldoorlog is verklaard - omwille
van een stuk grondgebied ergens in de Antarctische zone, dicht bij de
Falklandeilanden! Zowel in de schuilkelders van het Kremlin als in die van het Witte
Huis - ook dààr - wacht men met ontzetting het ogenblik van de apocalypse af. Een
reeks ontploffingen in de lucht, bijna gelijktijdig boven Rusland en Amerika, doen
witte vlokjes naar beneden sneeuwen. Een soort gas dringt overal, tot in de
schuilkelders door... Maar er gebeurt niets: geen verbranding, geen verschrikking,
geen pijn. De wetenschapslui van beide landen hadden, ongeveer tegelijkertijd, een
‘overredingsgas’ uitgevonden dat de Amerikanen voor het communisme, de Russen
voor het vrije kapitalisme wint: ‘Kameraden, verklaart de president van de VSA, dàt
is de oplossing. Die lieve jongens, God zegene hen. Pardon, ik zei God bij wijze van
spreken. Onmiddellijk vrede sluiten.’ In de Kremlin-kelder oreert de partijleider:
‘Kameraden, pardon, mijne Heren, hoe hebben wij dat idiote communisme zo lang
kunnen verdragen! Onmiddellijk de wapenstilstand aanvragen bij die sympathieke
Amerikanen!’ Op de eerste rondetafelconferentie blijven de afgevaardigden van
beide kampen... van steen. De rollen waren omgekeerd en de koude oorlog herbegon.
Van louter narratief standpunt uit bekeken kan men zich afvragen of die schrijnende
satire op de politiek het
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Vgl. Marquis de Sade: de natuur is, cynisch weg, gericht op uitschakeling, moord, wreedheid.
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wel nodig had dat aan het ‘gas’ zo'n buitennatuurlijke, de hersenen beïnvloedende
kracht werd toegedicht: zou ons een pijnloze, onschuldige werking niet hebben
volstaan om beide partijen te overtuigen? Maar er zit wel een denklogica in, tot in
het absurde toe, net zoals b.v. in het schilderij van De Chirico, waar de stralende zon
een ronde schaduw op het stadsplein werpt, met straalvormige schaduwbalken die
de zonnestralen voorstellen.
Een van de merkwaardigste verhalen over de atoomangst draagt de satirische titel
Rigoletto. Het is bovendien typerend voor de manier waarop de auteur zijn ‘effect’
gradueert. Het verhaal begint zonder het minste pathos met de rustige beschrijving
van een militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van 's lands
onafhankelijkheid. En dan hapert er wat. Uit een van de wagens, die kernwapens
vervoeren, stijgt een rookpluim op. De leider van de groep gaat met onrustige gebaren
wat diets maken aan een ondergeschikte. Honden beginnen te blaffen, ratten vluchten
de keldergaten uit. Eerst een geheimzinnige stilte, dan geroezemoes onder de menigte,
tenslotte een panische angstkreet: één van die vele die vanaf de onbepaalde ‘kreet’
waarmee Edvard Munch het expressionisme inzette, tot in de muziek van Berg en
Bartók de moderne angst uitdrukken. Maar Buzzati stalt geen pseudowetenschap uit.
Men vraagt zich af: hoe zal hij het aan boord leggen om de onbeschrijflijke
verschrikking te ‘beschrijven’. Hij doet minder en beter. Eén slotzin van enkele
woorden, een zin die ieders verbeelding de vrije loop laat en elke lezer met zijn visie
achterlaat; een zin suggestiever dan welke realistische beschrijving ook, die onder
de werkelijkheid moet blijven: ‘Poi accadde cio che tutti sanno’, en toen gebeurde
wat allen weten.
Ook in het verhaal Boomerang keert het motief van Goethes Zauberlehrling terug:
de mens die speelt met krachten die hem te boven gaan. Omwille van een keffertje
wordt, langs een hele reeks toevalligheden, de universele oorlog ontketend: dat is
niet zo maar schrijversverbeelding, het herinnert aan de gruwelijke waarheid dat de
meest ontstellende drama's en situaties uit zeer onbenullige voorvallen kunnen
ontstaan. Buzzati beschuldigt niet, hij constateert zonder de schuld, de
verantwoordelijkheid, de ‘zonde’ met de vinger aan te wijzen. Maar ook al heeft hij
nooit morele of didactische oogmerken, dan zoekt hij evenmin ooit naar schijnheilige
verontschuldigingen voor het menselijk gedrag. Het komt de lezer toe de
gevolgtrekkingen te maken. De ongelovige Buzzati zegt het nergens met zoveel
woorden, maar er staat veel tussen de regels te lezen: zo aanvaardt hij gewoon niet
dat men bij de eerste proefneming in Los Alamos een
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kruisbeeld in de atoombom had gestopt - Gott mit uns! - terwijl Oppenheimer zelf
heeft toegegeven dat men toen niet helemaal zeker was of niet de hele atmosfeer zou
ontvlammen en de planeet aan diggelen zou vallen. Een bijzondere vorm van angst
spreekt uit Dolce notte (Vredige nacht). Een man en een vrouw zijn na een reis in
het oude landhuis aangekomen. Het is een heerlijke, maanlichte zomernacht vol
poëzie. Na het stadsrumoer doet de volstrekte stilte haast beklemmend aan. Zij heeft
zich ter ruste gelegd, hij wil nog na-genieten aan het raam dat openstaat op de
geurende tuin: de schoonheid van de nacht wekt in hem een diepe moedeloosheid,
een van die paradoxen waar Buzzati's oeuvre vol van is. Ondanks de geruststellende
woorden van de man, wordt de vrouw alsmaar onrustiger en angstiger. Steeds heviger
prangt haar de vrees dat daar, in die stille, geurende tuin bij nacht, ‘iets’ aan het
gebeuren is, ‘iemand’ zich wellicht schuilhoudt. Maar er is niemand, er gebeurt niets,
het is een zalige nacht. Tevergeefs tracht de man haar gerust te stellen. En dan schuift
Buzzati plots een ‘vergrotend’ scherm voor onze perceptie. Wij komen in een
microcosmos terecht die ons laat ervaren wat er zich werkelijk afspeelt in die
idyllische tuin: de onophoudelijke, wreedaardige slachting onder de insecten en de
kleinste dieren, die elkaar opvreten en vernietigen zonder wroeging of medelijden.
Buzzati beschrijft het gebeuren met de wetenschappelijke nauwgezetheid van een
zoöloog, een entomoloog, een parasitoloog. Hij trekt geen enkel besluit, hoogstens
doet hij of laat hij de lezer nadenken: over de fataliteit van het natuurgebeuren, de
onverschilligheid en onberoerdheid waarmee de natuur haar weg gaat; over één
verschil wellicht tussen dier en mens: de dieren handelen uit noodzaak, de met
verstand begaafde (!) mens vernietigt ook uit berekening, list, beredeneerde
vijandschap; of nog over het merkwaardige feit dat de kerkelijke wetten ons steeds
maar aanmanen niet tegen de natuurwetten in te gaan5! Er is ook de vrees voor de
fysische aftakeling, voor het oud en berooid worden. Vooral nu de rollen omgekeerd
werden: de eerbied voor de ouderdom maakt plaats voor de angst voor de wreedaardige - jeugd. Niet de jongeren hebben de ouderen nodig, het is net
omgekeerd. Ook toneel en film (Ingmar Bergmann) hebben het getoond: oud worden
is een smet, een schande. In Cacciatori di vecchi (Jagers op ouderen) is de ‘oude’ in
kwestie wel pas 45: hij moet zijn auto en zijn vriendin in de steek laten om te vluchten
voor een bende teppisti (jonge schoften), een van die neologis-
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men waarvan de nieuwe journalistieke taal wemelt, al gebruikt Buzzati zelf het hier
niet. Tenslotte kan Saggini, door een steen getroffen en zwaar bloedend, zich in een
gracht verbergen tot zijn achtervolgers verdwenen zijn. Het enige wat zij hem
verwijten is een man ‘op leeftijd’ te zijn. Onder zijn belagers had hij zijn eigen zoon
herkend. In de stad teruggekeerd verklaart de bendeleider: Hij heeft er zijn huid wel
niet bij gelaten, maar ze is toch behoorlijk gelooid. Een van de bendeleden bekijkt
zijn leider en merkt verbaasd op: ‘Maar, wat heb jij?’ Regora bekijkt zich in een
spiegelende winkelruit en ziet met ontzetting dat zijn beurt - plotseling - gekomen
is: grijze haren, verschrompeld gezicht, uitgevallen tanden. Op dat moment stormen
enkele teppisti op hem af en slaan hem kort en klein: in één nacht was zijn jeugd
verteerd. Heel de spanning van het verhaal zit in dat verspringen van de tijd, dat
parareële moment volgend op een uitermate realistisch relaas. Alles is echt behalve
die elasticiteit van Buzzati's tijd, waardoor nu eens een inkrimping (cfr. I giovani)
dan weer een uitzetting (cfr. Ragazza che precipita) ervan gebeurt, een procédé dat
ook door het huidige theater en vooral de film veelvuldig uitgebaat wordt.
Ook andere verhalen ontlenen hun spankracht aan de kloof of het conflict tussen
de generaties5. Een symbool daarvan is wellicht de ‘gestalte in de mantel’ in Il
mantello: zij wacht aan de deur op de jonge man die nog even zijn moeder is gaan
groeten, welke vruchteloos poogt hem te weerhouden. Hij wil weg, elders naartoe,
verder... Aan het einde van de weg van de ouderdom is er ook nog de onvermijdelijke
opwachter, tenzij die al eerder zijn slachtoffer tegemoetgekomen is. Bij weinige
auteurs komt het woord ‘dood’ zo zelden voor als bij Buzzati en is het ding zelf zo
vaak aanwezig als in zijn oeuvre. De ‘dood’, men hoort hem in de bel van Una cosa
che comincia per elle; men ziet hem in de in een zwarte mantel gehulde gestalte die
daarnet Giovanni opwachtte aan de deur in Il mantello; men voelt hem lijfelijk in de
ijselijk trage val van het meisje in Ragazza che precipita; hij kijkt mee door de bril
van de man uit I vecchi clandestini...

De ‘Inferni’ van onze tijd
Buzzati ‘hallucineert’ (G. Gramigna) de dimensies tot in het fantasmagorische toe.
Zijn verhaal is gespannen tussen een uiterst precies realisme en een hallucinante
fantastiek, die zeer verschilt van b.v. die van Italo Calvino. Balancerend op het
evenwichtskoord kijkt Buzzati aan beide kanten
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uit op de afgrond van het mysterie, maar houdt zich staande op de draad van een
logisch verloop der dingen.
In Suicidio nel parco (Zelfmoord in het park) verloopt alles normaal behalve op
één punt: nadat de van verdriet uitzinnige Faustina het bed verlaten heeft, omdat haar
man Stefano steeds en alleen maar aan auto's denkt, verandert zij bij de doorgang
van de kamerdeur in de splinternieuwe wagen waarvan Stefano droomt. Verschillende
details verwijzen onmerkbaar naar de metamorfose waarvan wij pas aan het einde
kennis hebben: Faustina is auto geworden omdat zij zich volkomen wil identificeren
met Stefano's liefde-object. Het volstaat Faustina als onzichtbare bestuurder in de
wagen te situeren in plaats van haar met de auto te identificeren, om van de dodelijke
rit tegen de muur in het park een alledaags voorval in het verkeersgebeuren te maken,
dat vol is van dergelijke ongevallen. Daar zit de logica van het verhaal: het gebeurt
niet zo maar, het is niet gratuiet zoals maar al te vaak het geval is in het moderne
verhaal. Er is een aanwijsbare oorzaak: (Faustina's) overmaat aan liefde. Het is een
surrealisme dat de dingen niet willekeurig opeenstapelt en door elkaar haspelt.
Buzzati's surrealisme, dat wij liever pararealisme heten, is ‘onmogelijk’ maar
begrijpelijk. Wat daarentegen een schilder als Labisse op het doek brengt is wel
mogelijk, maar wat stelt het voor? Een reeks van tien volkomen op elkaar gelijkende
vrouwen die een trap afdalen is een schildersfantasie, waaraan men tevergeefs een
betekenis zoekt te hechten. Men zou als object van Suicidio nel parco ook de auto
kunnen aanwijzen - de moderne passie voor dat tuig, een bij Buzzati herhaaldelijk
voorkomend thema. Maar achter dat ‘voorwerp’ erkent men toch als ‘onderwerp’ de
‘liefde’ die tot zelfvernietiging leidt: die tragiek van het verhaal wordt evenwel bij
wijze van een journalistiek verslag - in kleinere letter - meegedeeld6.
Buzzati heeft vaak zijn satirisch mes geslepen op de plagen van onze tijd. La peste
motoria is zo een van die verhalen, waarin de zeer nuchtere auteur een van de ‘helse
plagen van onze eeuw’ (Inferni del secolo) hekelt. Het thema van de auto-plaag,
reeds aangesneden in Suicidio, wordt hier verder ontwikkeld. De auto wordt met een
virus besmet. Men weet niet wat er schort, maar geleidelijk takelen alle auto's af,
aangetast door een mysterieuze ziekte. De ‘motorpest’ is de kanker van het tuig dat
symbool en ideaal van de moderne maatschappij geworden is: waarmee de mens op
speciaal daartoe aangelegde wegen naar de dood raast, en dat hem niet
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meer de tijd gunt om de natuur - of wat ervan rest - te zien en te be-zien. Maar het
verhaal heeft, zoals wel vaker bij Buzzati, een dubbele bodem: het is tegelijk een
parodie op de stijl van Manzoni's I promessi sposi, dat de pest beschrijft die omstreeks
1620 Lombardije teisterde. Buzzati neemt spottenderwijze hele zinnen van Manzoni
over, die hij nauwelijks hoeft te retoucheren. Lezen wij in het 33ste hoofdstuk van
Manzoni: ‘Una notte verso la fine d'ottobre proprio nel colmo della peste...’; dan
begint Buzzati een alinea met identiek dezelfde zin waarin hij oktober door augustus
vervangt. Sommige tegenzetten in de dialogen - ‘Di te me posso fidare? - Diavolo!’
- neemt hij letterlijk over. Buzzati bedrijft een soort stijl nabootsende collages zoals
ook Lautréamont die gepleegd heeft.
Het thema van de auto keert terug in Vecchia auto (Oude auto), Il problema dei
posteggi (Het probleem van het parkeren), de verschillende Storielle d'auto
(Autogeschiedenisjes). In Solitudine lijkt de auto, paradoxaal genoeg, het enige
middel te zijn om aan zichzelf en de overrompeling door dat ding te ontsnappen,
door ermee de woestijn in te trekken! De ironie doordrenkt vele van Buzzati's verhalen
zonder er daarom de drijfveer van te zijn. In La peste motoria zegt hij van het door
de motorpest ‘geteisterde’ Milaan: ‘de binnenstad raakte vrijwel verlaten en de zo
vaak aangeroepen stilte overmande nu de stad, werd een obsessie: o feestelijke toeters,
o knetterende uitlaatkleppen van de mooie dagen!’
Een bittere politieke satire brengt La lezione del 1980 (De les van 1980). Een
onverklaarbare, plotse dood overvalt de politici, en wel des te sneller al naargelang
zij een hogere functie waarnemen. Gevolg: iedereen weigert de hogere ambten. En
aangezien de drang naar macht en de ambitie ophielden te bestaan, begon overal
rechtvaardigheid en vrede te heersen. Buzzati, die zelf heel kritisch tegenover de
kritiek stond, heeft ook die bedrijvigheid vaak tot schietschijf gekozen: het eigentijdse
kunstsnobisme b.v. in Il critico d'arte, waar een criticus een tentoonstelling van
onbegrijpelijke abstracte schilderijen met een even onbegrijpelijke recensie verslaat,
en dan au sérieux genomen wordt en tot de geniale critici wordt gerekend. Ook de
dokters moeten het vaak ontgelden: in Equivalenza b.v. en Dal medico. En Contro
le frodi uit de reeks Precauzioni inutili is een meedogenloze satire op de bureaucratie.
Buzzati's satire verzuurt niet zelden tot een wrang sarcasme, dat echter onderhuids
in het verhaal aanwezig is, omdat hij niets wil leren, niets verbeteren. Wreedaardig
opgedreven wordt de zwarte humor in Ragazza che precipita: het meisje dat van de
top van een wolkenkrabber naar beneden stort, ontlokt aan de toeschouwers bij het
raam van een tussenverdieping - tussen twee koffieslurpjes in
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- de bemerking ‘dat de mensen op het gelijkvloers de val wel zullen “horen”’. Even
zwart is de humor in Lettera noiosa, een typische vermenging van het alledaagse en
het tragische. In de brief deelt een vrouw aan haar vriendin mee hoe zij een pullover
breit, zoveel gram shetlandwol, zoveel steken links, zoveel steken rechts, zestien
naalden met jersey, enz... en vertelt tussendoor hoe zij haar man vergiftigd heeft
maar verzekert dat ze het lijk niet zullen vinden. Sarcasme en verhaal zitten in elkaar
gevlochten als de mazen van de gebreide pullover.
Al is Buzzati alles behalve een lyricus, toch zit er naast de zwarte humor ook een
soort zwarte ‘poëzie’ in zijn werk verborgen. In L'arma segreta wordt de poëtische
charme van de meest alledaagse dingen pas aangevoeld op het moment van het
hoogste gevaar, wanneer alles dreigt vernietigd te worden. Eigen-aardig is ook dat
hij zijn thema vaak a contrario behandelt, uitgaande van de afwezigheid ervan: in
Suicidio nel parco kon het evengoed ‘liefdeloosheid’ als ‘liefde’ heten, door het ene
of het andere personage belichaamd. In het sarcastiche All'idrogeno uit zich die
liefdeloosheid in de ijver waarmee de flatbewoners elkaar omhelzen nadat zij op het
bompakket de naam ontcijferd hebben die met een B(uzzati!) begint, waaruit blijkt
dat het tuig dus voor iemand anders bestemd is: alsof daardoor het gevaar geweken
was! In La polpetta heeft een grijsaard toevallig een gesprek van zijn kinderen gehoord
die azen op zijn dood en zijn geld, en neemt hij vrijwillig het vergiftigde gebakje in
dat zij hem als geschenkje hebben opgestuurd. De roman Un amore, waarover wij
elders reeds schreven, is evenzeer de geschiedenis van Laide's liefdeloosheid als van
Dorigo's passie.

Structuur
Opmerkelijk bij Buzzati is: een verhaal blijft een verhaal, de draad loopt gespannen
door tot op het eindpunt, iets wat vele huidige auteurs blijkbaar niet meer kunnen of
willen presteren. Het einde is nog het einde, het begin nog een begin, en er is steeds
een element dat de nieuwsgierigheid gaande houdt. De soms onopvallende maar
hecht sluitende en logische structuur vloeit rechtstreeks voort uit de aard van het
narratieve verloop en uit zich tegelijk in de literaire compositie. In verhalen als Sette
piani en I sette messageri is dat verloop al uit de titel af te leiden. De zevendelige
graduering in Sette piani houdt verband met het telkens verder afdalen
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langs de verdiepingen van een kliniek, nader bij de on vernoemde dood. De spanning
zit hem niet in de vraag ‘Wat komt er?’, dat weten wij al, maar in het ‘hoe’, op welke
manier het overbrengen van de zich goed voelende zieke naar de (doden)kamer op
het gelijkvloers tegenover de patiënt verantwoord zal worden. In I sette messageri
is (zoals W. Geerts in een onuitgegeven studie aantoonde) de narratieve opbouw zo
gestructureerd dat hij mathematisch meetbare verhoudingen aanneemt. Elke bode,
door de prins uitgestuurd om de grenzen van zijn rijk te exploreren, doorloopt een
afstand die geometrisch streng bepaald is ten aanzien van de afstanden door de prins
zelf en door de volgende bode afgelegd. Zelfs de namen van de boden volgen een
systematische - alfabetische - orde: Alessandro, Bartolomeo, Caio enz. Ook
L'inaugurazione della strada vertoont een progressieve opbouw. In La canzone di
guerra wordt de structuur geritmeerd door de telkens hernomen triomfzang op de
nutteloze overwinningen, die de soldaten alsmaar verder naar onvoorstelbaar afgelegen
gebieden meevoeren. In Equivalenza is het een tijdslimiet die keer op keer verlegd
wordt: de dokter moet omwille van verkeerde diagnoses zijn zieke telkens weer met tegenzin! - uitstel van... overlijden geven! Vaak gaat het ook om een echte climax:
in elf alinea's van het verhaal Crescendo wordt de aanzet hernomen met telkens
lichtjes gewijzigde woorden en details, waardoor de eenzaamheid van het personage
steeds dieper aangeboord wordt, telkens als het geklop aan de deur een gehoorsbedrog
blijkt te zijn.
Blijft door het hele verhaal een logische draad lopen - hoe fantastisch ook de
gevolgde weg mocht zijn - dan dient men toch toe te geven dat in sommige verhalen
de spanningslijn verbroken wordt of neervalt. Het is soms als een losgesprongen
veer, zoals in Il cane che ha visto Dio, La goccia... Het type van een verhaal dat
parallel met de psychologische (gevoels)curve voortstuwt is Una cosa che comincia
per elle waarin geen enkel pararealistisch gegeven voorkomt.
In zijn antiliteraire houding is Buzzati de antipode van Gabriele d'Annunzio:
nergens lyrisme, nooit een doorbraak van het persoonlijk gevoel, geen autobiografie,
niet eens een ‘beschrijving’. Buzzati is nooit op zoek naar de mooie zin. Geen enkel
overtolig woord, de leestekens tot een minimum herleid of zelfs geheel weggelaten
(cfr. b.v. Il registratore). Buzzati's vocabularium is even accuraat als elliptisch. In
Dolce notte is in de beschrijving van de slachting onder de dieren geen enkele
vergissing aan te wijzen vanuit zoölogisch standpunt. In Suicidio nel parco kan men,
zo men wil, de uiterst nauwkeurige terminologie van de auto-onderdelen bestuderen.
En de aanduidingen van het breiwerk in Lettera noiosa zijn zo
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precies, dat men de indruk krijgt dat Buzzati ooit zelf die bezigheid gepraktizeerd
moet hebben.
Zelfs het fantastische wordt opgediend in een heel simpele, verslag gevende, haast
documentaristische taal. Buzzati, een ‘koud’ schrijver? Ja, in de zin dat hij de lezer
koude rillingen bezorgt. Men kan hem vergelijken met Guy de Maupassant, die
eveneens, aan de hand van een sober vocabularium en een bondige syntaxis, een
fonkelende taal heeft gecreëerd... en trouwens ook vaak op het motief van de angst
variaties maakte (La peur, Le horla...).

Welke toe-komst?
Vage horizonten, luchtspiegelingen, wegvluchtende treinen, onbepaalde dreigingen,
het zijn voor Buzzati even zovele symbolen van de ondoorgrondelijkheid van ons
bestaan. Hij is een van de meest terneerdrukkende schrijvende getuigen. Om de mens
en zijn onbegrijpelijke voorbijgaan te verklaren vindt hij geen ander antwoord dan
dat van de kapitein uit Il deserto dei Tartari: ‘Così la Fortezza no è mai servita a
niente? A niente’. Het heeft tot niets gediend. Dat antwoord is niet alleen een
samenvatting van Il deserto, de roman van de vruchteloos wachtende op roem, liefde,
rijkdom, wetenschap, het resumeert ook Buzzati's persoon, die gelaten, geen
vertrouwen kent noch in God, noch in de maatschappij, noch in de medemens. Geen
religieuze ervaring - de enige angst die Buzzati niet kent is de religieuze - geen
moraal, geen idealen, niet eens dat beetje medelijden dat vaak bij Pirandello opwelt
(cfr. Certi Obblighi). Buzzati's symbolen zijn er beslist geen van hoop. Wat zou een
achtste bode in L'inaugurazione della strada anders kunnen doen dan rechtsomkeer
te maken? En de veroveraars in La canzone di guerra? Het is het verhaal van het
lied dat zij van overwinning tot overwinning zingen, ijlend naar ongelooflijk verre
gebieden, zó ver dat over de eerst veroverde terreinen intussen opnieuw bos is
gegroeid. Buzzati suggereert ons ermee op te houden de overwinningen te bezingen
van een techniek die zichzelf vernietigt, van een God die iedereen - ook de kerk als voorwendsel misbruikt om oorlog en moord te bedrijven, van een samenleving
die de lucht verpest, het zeewater vervuilt, de muziek tot lawaaihinder doet ontaarden.
Om het met een Italiaanse woordspeling te zeggen, ‘canzone’ ligt dicht bij het
werkwoord ‘canzonare’, voor de gek houden: de zangers werden zelf ‘canzonati’,
de zegezangers van de toekomstige technische overwinningen wacht hetzelfde lot.
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In het ontstellende verhaal Che accadrà il 12 ottobre? uit de laatste bundel Le notti
difficili, maakt Buzzati de bedenking dat de mens, dat tegelijk zwak, uiterst intelligent
en sterfelijk, en derhalve noodzakelijk ongelukkig wezen, slechts een toevallig
produkt, een ‘vergissing’ is van de natuur, die talloze andere wegen had kunnen
opgaan. Er had even goed iets totaal anders kunnen ‘gebeuren’. Qualcosa era successo.
Wat zal er de 12de oktober gebeuren? De datum kan men willekeurig wijzigen. Is
het niet beter geen antwoord te zoeken? Zolang wij de vraag nog kunnen stellen,
léven wij nog, en is de catastrofe (het antwoord) nog niet gebeurd.
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Botswana, een land tussen Kalahari-woestijn en Zuid-Afrika
Een gesprek met Lieve Jacques
We hebben Botswana niet zelf gekozen. We hebben ons gemeld bij de Stichting
Nederlandse Vrijwilligers en zijn door hen naar daar gestuurd. Ik werk in een
onderwijsproject, mijn man geeft bouwkundig tekenen, een soort voortgezette
opleiding, aan jongens die als metselaar of timmerman... in een zogenaamde brigade
werken. Met het werk dat ze leveren kunnen ze zelf hun opleiding betalen. Dat
brigadesysteem komt uit Ghana, in Botswana is het opgezet door een schoolhoofd
in Serowe, de vroegere hoofdstad van Botswana. Er was geen technisch onderwijs
in het land en evenmin geld om het te creëren. Hij is dan maar begonnen met een
bouwbrigade, werk en opleiding ineen. Vanzelf zijn er daaruit brigades voor
loodgieters, timmerlieden enz. ontstaan. Die werken nu in vele dorpen, met eigen
leraars, eigen materialen. Buitenlandse vrijwilligers vinden het systeem niet ideaal,
maar de mensen willen het bewaren, ook nu er inmiddels wel technische scholen
zijn gekomen. Het grote voordeel ervan is, dat de leden van een brigade in hun eigen
dorp of in de buurt kunnen werken en wonen. Ze staan er heel erg achter.
Zelf geef ik les aan kinderen uit de lagere school die achterop geraakt zijn, vaak
door ondervoeding. Ik leer ze lezen en schrijven; als ik eraan toekom, rekenen en
Engels. Vanaf de vierde klas is alle onderwijs in het Engels. Daardoor vallen er heel
veel af. Maar dat zal wel nooit veranderen. Botswana heeft een tijd lang onder Engels
protectoraat gestaan, de geschiedenis die de kinderen op school krijgen, gaat nog
altijd over wat Engeland groot gemaakt heeft, weinig over Afrika; over Botswana
alleen iets als de opvolging van de hoofdmannen.
De intellectuele bovenlaag is verengelst?
Voor zover er van een intellectuele bovenlaag sprake is. Eén van de stammen, de
Kalanga, die uit het noorden komen en oorspronkelijk geen Botswana waren, staan
op een wat hoger intellectueel niveau. Gewoon omdat ze traditioneel... geen koeien
mochten houden. Ze gingen zich specialise-
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ren in handel en geldzaken, ze konden alleen maar een vrij beroep uitoefenen.
Overigens hebben mensen die over wat financiële middelen beschikken de kans om
wat te studeren, en er wordt veel gesponsord om mensen naar het buitenland te sturen.
De enige universiteit van Botswana staat op niet zo'n hoog peil, dat van het hoger
middelbaar bij ons. In de vierde klas lagere school gebruik ik rekenboekjes van onze
eerste klas hier en dat gaat nog heel erg moeizaam. Maar velen gaan in het buitenland
studeren, in Engeland, Amerika, ook in Rusland. Maar omdat er nogal wat zijn die
daar blijven hangen, stuurt men ze nu liever naar Zambia of Tanzania, waar de situatie
wel veel slechter is, maar waar al langer opleidingsmogelijkheden zijn dan in
Botswana. Die komen zeker terug.
Je vertelde ons dat jullie schoolhoofd een blanke vluchteling uit Zuid-Afrika is. Blijft
hij buiten het bereik van Zuid-Afrika?
Ja, dat gaat wel: zo'n soort ingrijpen vanuit Zuid-Afrika is tot nog toe niet
voorgekomen. Botswana is altijd al een onafhankelijk gebied geweest (afgezien van
een tussenperiode onder Engels protectoraat). Er is nu een parlementaire democratie,
al is ‘regeren’ hier nog maar weinig ‘politiek bedrijven’. In het parlement zetelt het
House of Chiefs dat een vrij groot beslissingsrecht heeft. Vele beslissingen worden
nog steeds in stamverband genomen. Die stammen kunnen in Botswana vrij goed
met elkaar opschieten. Er is één grote stam - in Serowe - die overweegt, terwijl de
huidige president uit de Kanyestam is, in het zuiden. Dat is een stam die door de
Boeren naar het noorden verdreven werd. De Serowestam beweert dat zij de
oorspronkelijke bewoners zijn, het échte Botswana. Maar dat klopt al evenmin: de
oorspronkelijke bewoners waren Bosjesmannen.
Botswana met zijn 600.372 km2 (een kleine twintig maal de oppervlakte van België)
is vrij dun bevolkt?
Er wonen zo'n 800.000 mensen. In ons dorp zo'n 10.000, dat is dan een groot dorp.
Maar die zijn er nooit allemaal. Wij zitten vlak bij de grens en heel veel mensen gaan
in de Zuidafrikaanse mijnen werken. Er wordt veel geronseld: met grote bussen
komen ze de jongens ophalen. Alleen de hoogst geplaatsten, die over een auto
beschikken, komen iedere week over naar huis. De anderen blijven er soms voor een
jaar. Ze verdienen daar veel meer, maar de behandeling laat nog veel te wensen over.
Ze zitten in kampen, zien hun vrouw en kinderen niet gedurende dat jaar; de medische
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verzorging is beperkt tot een gespreide controle; krijgen ze tuberculose of een zware
ziekte, dan worden ze naar huis gestuurd. Maar dat vinden de Zuidafrikanen al een
goede verzorging. Overigens wonen ze er wel graag. In kampen komen ze niet in
aanraking met het apartheidssysteem. Het is een redelijk bestaan en ze verdienen
goed geld. Het is op het ogenblik het grootste inkomen van het land.
Botswana heeft toch ook diamant?
Ze hebben een heel grote mijn in het noorden voor hoofdzakelijk industriële diamant
en een nog grotere in het zuiden waar ook sieraden uit komen. Ze verwachten in
1985 de grootste produktie van heel Afrika te hebben. Maar de exploitatie gebeurt
door Zuid-Afrika, Botswana krijgt er alleen een groot percentage van. Dat geeft
Zuid-Afrika natuurlijk nooit uit handen. Botswana heeft geprobeerd een akkoord af
te sluiten met Australië dat ook een grote diamantontginning heeft. Maar Zuid-Afrika
heeft daar meteen tegen opgeboden met wat gunstiger voorwaarden. Van de eerste
mijn krijgt Botswana 50% van de opbrengst, van de tweede 75%. Maar Zuid-Afrika
wint er nog een fortuin op bij de bewerking, terwijl het toch al zelf de prijs bepaald
heeft.
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Economisch is Botswana dus toch niet zo onafhankelijk?
Alles wat we eten, drinken, aantrekken, alles komt uit Zuid-Afrika. Als de president
Zuid-Afrika eens voor het hoofd stoot, gaan de grenzen voor een paar dagen dicht
en komt er bijvoorbeeld geen gas meer door. Dan moet de president het weer gaan
goedmaken. Ze zijn aan handen en voeten gebonden door een douane-unie met
Zuid-Afrika, waardoor produkten uit of voor andere landen zo belast zijn dat er geen
handel meer mee te voeren is.
Is er ondervoeding?
Het zou eigenlijk niet hoeven, maar het komt wel voor als ze bijvoorbeeld te veel
drinken en al het geld daaraan opgaat. Er zijn geen sociale voorzieningen. Door het
feit dat de mannen in Zuid-Afrika zitten beredderen de vrouwen het gezin. Als de
mannen geen geld oversturen, hebben ze dikwijls geen inkomen. Het familieverband
is gelukkig dan weer zo breed dat er altijd wel iemand voor een redelijk bestaan kan
zorgen. Ze eten hoofdzakelijk maïspap, wat ze eten is niet zo duur, ze produceren
het meeste zelf. Maar het land is droog. Dit jaar b.v. kwam de regen niet in september
maar al in augustus; in de illusie dat het een heel goed jaar zou worden, zijn ze erg
vroeg gaan ploegen en zaaien. Maar de regen bleef verder uit tot april. Dus helemaal
geen oogst.
Er zijn wat ‘farms’ van Zuidafrikanen, een enkele van mensen uit Botswana. Ze
liggen in het gebied van de Limpopo; maar dat is een beperkte oppervlakte; daarbuiten
is er niets meer dan de landerijen die altijd weer van de droogte lijden. Vandaar
eigenlijk ieder jaar weer voedseltekort, wel geen hongersnood. In het noorden hebben
ze dan een of ander Draught Relief Program, waarbij geld uitgedeeld wordt om het
jaar door te komen. Maar oorspronkelijk zijn de Botswana veehouders. Voor de
800.000 mensen zijn er 3 mln koeien. Maar in een droog jaar sterven er veel van. Ze
hebben doorlopend last van mond- en klauwzeer en de veeteelt is altijd al op een
weinig economische wijze gevoerd. Er is overbegrazing. Het aantal koeien dat je
bezit is belangrijk, niet wat ze opbrengen. Of een koe iets opbrengt of niet, het blijft
een koe. De rijke boeren kunnen hun koeien verkopen aan de slachterijen; dat is,
naast de arbeidersmigratie en de diamantdelving, een van de bronnen van inkomsten.
Het vlees wordt aan de EEG verkocht die de prijzen op een of andere wijze
opgetrokken heeft, als een soort subsidie.
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Wordt er iets gedaan om de veeteelt te verbeteren?
Er is een programma opgezet om de mensen aan trekdieren te helpen voor de
landarbeid, er worden demonstratoren opgeleid die naar de dorpen gestuurd worden.
Er is best wel wat aan de hand, maar de grote veehouders zijn meestal mensen die
op de ministeries zitten en die ondernemen natuurlijk niets dat hun eigen inkomsten
in gevaar kan brengen. In sommige dorpen hebben de mensen zelf coöperaties opgezet,
met eigen demonstratoren. De leden van die coöperaties zijn sterk gemotiveerd omdat
ze de vruchten van hun inzet direct in de hand krijgen. Intussen worden de mensen
die vanouds hun maïs kweken, niet geholpen om b.v. op het juiste tijdstip te zaaien.
Dit jaar begonnen ze te vroeg maar vorig jaar, toen er wel voldoende regen was,
ploegden ze te laat en de maïs was niet volgroeid voor de winter begon. Alleen wie
op tijd gezaaid had, had toen een goede oogst. Ze kunnen regen en droogte ook niet
voorzien. Toch zijn er die altijd weer een behoorlijke oogst hebben. Die weten
blijkbaar hoe het moet: die volgen b.v. ook de hoogtelijnen bij het ploegen. Maar de
massa moet het nog leren. Daar ligt de taak van die demonstratoren.
Zijn dat buitenlanders?
Inlanders, die oorspronkelijk door buitenlanders opgeleid zijn. De
ontwikkelingshelpers zijn hoofdzakelijk Nederlanders, Denen, Duitsers, Zweden,
een paar Noren, Canadezen en het Amerikaanse Peace Corps. Het is onder het impuls
van ontwikkelingshelpers, die ondervonden dat niets van officiële zijde behoorlijk
liep, dat er coöperaties opgericht zijn. Sinds kort is er nu ook een ministeriële
organisatie van coöperaties en een coöperatieve bank.
Pas de laatste jaren is er iets op gang gekomen?
Ja, in de drie jaar dat wij daar nu verblijven zijn er heel veel nieuwe projecten opgezet.
Er komt veel minder geld van het buitenland en ze moeten steeds meer eigen bronnen
gebruiken. Zo te zien is de werkloosheid teruggelopen, zijn de voorzieningen
verbeterd, met name de watervoorziening. De krottenwijken rond de stad worden
opgeruimd, er is subsidie voor eenvoudige hygiënische verbeteringen. Het zijn kleine
dingen maar ze veranderen nu vrij snel, mede omdat de mensen er zin in hebben.
Dat maakt de werksfeer heel goed.
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Je had het altijd over de ‘jongens’ in de brigades. Wat met de meisjes?
Er zijn meer meisjes op school dan jongens. Dat komt omdat de mensen hun bestaan
vinden in de veeteelt: de jongens zijn koewachters op de ‘cattle posts’. Lagere school
is in principe wel verplicht, maar daar valt geen controle op uit te oefenen. Middelbaar
onderwijs kost te veel geld om er alle kinderen uit een gezin naartoe te laten gaan.
Bij voorkeur wordt een jongen gestuurd, tenzij een meisje duidelijk beter begaafd
is.
Er heersen hier trouwens vrij ‘feministische’ opvattingen: vrouwen zijn vaak
gezinshoofd, beheren het werk op het land, de mannen richten niet veel uit. De
vrouwen hebben dan ook recht van spreken. In de brigades is het heel normaal dat
vrouwen opgeleid worden tot metselaars en timmerlui. Wat niet wil zeggen dat de
vrouwen in alles gelijkgesteld zijn. Zo heeft een vrouw geen recht op haar eigen
kinderen: dat heeft de man, ook op de kinderen die zij vóór het huwelijk had. Om
die reden overigens blijven een aantal vrouwen ongehuwd: om het recht over hun
kinderen niet te verliezen. Op dat punt handelen zij heel bewust. De mensen trouwen
hier redelijk vrij. De meeste alleen burgerlijk, ook als ze tot een kerk behoren. Ze
trouwen nog vaak op de traditionele manier en dan wordt er niets op papier vastgelegd.
De traditie van de bruidsschat wordt van officiële zijde tegengewerkt, blijkbaar vooral
uit misprijzen voor de eigen cultuur. Al hoor je nog geregeld zeggen: ‘Ik moet nog
zoveel koeien betalen voor mijn bruidsschat’ of ‘ik ben ervoor aan het sparen’, het
weegt niet al te zwaar op de situatie van de jonggehuwden. De jongen betaalt aan de
ouders van het meisje hoofdzakelijk de kosten van het huwelijksfeest. Het bedrag
van de bruidsschat is in de eerste plaats afhankelijk van het aantal kinderen dat de
vrouw al heeft, ongeacht of het kinderen van deze man zijn... Het is de vruchtbaarheid
die telt. De kinderen worden in de regel door een grootmoeder opgevoed, zodat de
moeder niet veel last van ze heeft. Kinderen gelden als rijkdom, zij verzekeren de
toekomst in een maatschappij zonder sociale voorzieningen. Toch hebben zij niet
zoveel kinderen. De kindersterfte ligt lager dan in de meeste andere Afrikaanse
landen, er zijn behoorlijke medische voorzieningen, met buitenposten tot in de
woestijn toe. Hoe ze méér geboortes voorkomen, is niet duidelijk. Of de
voorlichtingscampagnes voor anticonceptie, die in de ziekenhuizen gegeven worden,
écht aanslaan is helemaal niet uit te maken. Over traditionele anticonceptie of abortus
kom je niets aan de weet. Daarover mag niet gepraat worden. Kinderen mogen ook
niet weten waar kinderen vandaan komen. Voorlichting is uit den boze. Evenmin
duidelijk is of voortgezette
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borstvoeding, twee en meer jaar lang, een effectieve anticonceptie is: wel gaat een
vrouw die gebaard heeft drie maand in afzondering, maar dan herneemt het gewone
gezinsleven. Vermoedelijk gaat men uit van de idee dat te gauw opnieuw in
verwachting geraken niet goed is voor het vorige kind.
Polygamie mag officieel niet meer. Het schijnt wel tot de traditie behoord te hebben,
en in de krant zijn discussies gevoerd over het opnieuw invoeren ervan. Het was leuk
om de gehanteerde argumenten te lezen. Het voornaamste was altijd: veel kinderen
geven een verzekerde toekomst. Wel is er nog een dorp waar de polygamie ‘in ere
gehouden’ wordt door een hoofdman die er alle tradities in stand wil houden. En zo
iets vindt dan weer instemming bij de regering, want op een aantal punten wensen
ze hun traditionele cultuur toch wel te respecteren.
Behoort daar ook nog toe dat zij de dood beschouwen als steeds door iemand
veroorzaakt? Heb je weet van ceremonies, waarbij men op zoek gaat naar de
‘schuldige’?
Zij staan dichter bij de dood dan wij, accepteren hem veel meer. De dood hoort bij
het leven. Zo'n ceremonies komen nog wel voor: er zijn nog mensen die de
medicijnman opzoeken. Maar in de regel heeft die geen groot gezag. Je kunt niet
zeggen dat dit soort dingen hun leven of religie beheerst. Op het eerste gezicht zijn
ze wel stukken Afrikaanse traditie kwijtgeraakt. Maar na een tijdje leer je kleine
tradities zien waarvan zij zelf de oorsprong noch de achtergrond kennen, net zomin
als wij van onze tradities.
Als de meesten niet voor de kerk trouwen, is de invloed van de kerk niet erg groot?
Bij een kerk horen is hier toch wel iets anders dan bij ons. Lutheranen worden
bijvoorbeeld katholiek omdat zij in de lutheraanse kerk moeten betalen. De ceremonies
vinden zij wel mooi; en vooral: scholen en ziekenhuizen horen nu eenmaal bij de
kerken. Vergeet niet dat Engeland in Botswana nooit iets meer heeft gezien dan een
van de doortochtposten op de weg van Kaïro naar de Kaap. Was de missie er niet
geweest, dan bezat Botswana nu geen infrastructuur van scholen en ziekenhuizen.
Er is vanuit het lutheraanse hospitaal een rondreizende gezondheidszorg en rond een
groter centrum met zijn ziekenhuis zijn er posten voor verzorging in de
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kleinere dorpen. Nog verderaf gelegen dorpen worden eenmaal per maand bezocht.
Dat is oorspronkelijk allemaal werk van de kerken. Het enige staatshospitaal heeft
geen al te beste naam en de salarissen liggen er hoger. In de ziekenhuizen van de
kerk werken zusters en geestelijken voor minder geld, en de meeste privé-ziekenhuizen
hebben buitenlandse dokters, vaak ook nog door de missies bezorgd en uitgezonden.
De geneeskundige zorg is dus erg goed, maar dan wel door de missies opgezet. Van
de scholen geldt hetzelfde: toen Botswana onafhankelijk werd, waren er slechts een
paar lagere en middelbare staatsscholen. Toch is de daarmee verbonden invloed van
de kerk niet groot. De Botswana zijn op die manier door de kerk niet te bereiken of
te winnen. Invloed op hun gevoelsleven heeft de kerk niet. Ze gaan naar de kerk,
omdat je nooit weet waar het goed voor is. Maar ze zijn wel heel gelovig: zeggen
dat je niet gelooft, is de grootste vloek die je kunt uitspreken. Ze geloven in een god,
een boom, de zon. Het religieuze is veel intenser dan bij ons, het houdt hen veel meer
bezig, dag in dag uit.
Heb je in Botswana ook te maken met de in Afrika wel vaker voorkomende massale
verstedelijking en ontvolking van het platteland?
Dat heeft hier niet de rampzalige omvang aangenomen als b.v. in Zaïre en Kenia.
Wil iemand naar de stad trekken, dan moet hij aan bepaalde regels voldoen die goed
verantwoord zijn. Hij zal grond ter beschikking krijgen maar moet er een behoorlijke
woning op bouwen die voldoet aan de eisen van de hygiëne. Hij moet dus over enig
geld beschikken. Er bestaat ook stedelijke planning. De nieuwe hoofdstad is daar het
duidelijke voorbeeld van. De oudere hoofdstad Mafeking moest worden vervangen
omdat zij binnen Zuid-Afrika lag. Zij hebben een stad gebouwd op een plaats waar
niet eens een dorp was. Zo werd niemand bevoordeeld. Verschil tussen stad en
platteland is er natuurlijk wel - wat de aanwezigheid van winkels en banken betreft
- maar dat verschil is niet zo groot als in vele Afrikaanse landen. Wat er vroeger aan
krottenwijken bestond is ook al opgeruimd. In die wijken werd overigens niet in
armoede geleefd: er was daar veel minder inbraak en doodslag en de bewoners namen
zelf meer initiatief dan wie ook in Botswana om werk te zoeken en iets te presteren.
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Vínden ze in de stad ook werk?
Niet zo veel. Er zitten daar enkele ambtenaren, er zijn garages, winkels, een
elektriciteitscentrale. Vergeleken met Europa heeft zo'n stad weinig mensen nodig.
Industrie is er niet, en komt er ook niet. Zij zouden kleine industrieën kunnen opzetten
om b.v. te voorkomen dat de zonnebloempitten naar Zuid-Afrika gaan om daar tot
olie verwerkt opnieuw ingevoerd te worden. Maar ze zetten geen oliebedrijf op. ‘Het
gaat toch goed zo.’ En dat is heel erg jammer. In ieder gemeentehuis zit er ook wel
een ‘industrial rural officer’ die kleine dingen helpt opzetten zoals een restaurantje
of een confectiebedrijfje dat stoffen uit Zuid-Afrika verwerkt. In ons dorp werd zand
gevonden dat geschikt is voor de glasbereiding: al drie jaar loopt nu een discussie
of zoiets wel kan voor een prijs die kan wedijveren met de fabricage in Zuid-Afrika.
Dat is het steeds terugkerende probleem: dat ze niet opkunnen tegen de Zuidafrikaanse
prijzen. Het land bezit ook nog wat kolen en koper. Men verwacht ook aardolie te
vinden in de Kalahariwoestijn die het grootste deel van het land inneemt. Maar wie
zal die natuurlijke rijkdommen ontginnen? Dat is de vraag.
Van dat restaurantje gesproken, wat kan dat voorstellen in zo 'n dorp?
Dat bedient b.v. de mensen die op het gemeentehuis werken en overdag niet naar
huis kunnen. Men serveert er de traditionele voeding... en ook wel frieten! Ook
schoolkinderen lopen daar binnen om een soort smoutebollen te kopen, want zij
wonen vaak een tiental km van de school vandaan. En wat die scholen betreft,
toestanden als in Zaïre b.v. waar de kinderen het een jaar lang met één schriftje
moeten stellen, die vind je hier niet. Het land kan vrij veel verschaffen omdat het de
opbrengst heeft van de diamant en omdat veel vaders een betrekkelijk hoog loon uit
het buitenland binnenbrengen. Botswana hoort niet meer bij de 25 armste landen.
Toch is er nog steeds een toevloed van buitenlandse vrijwilligers en deskundigen.
Het komt hier dan ook zelden voor dat zo'n vrijwilliger gefrustreerd naar huis gaat.
Als je in de opleiding gewerkt hebt, kan dat niet meer ongedaan gemaakt worden,
zelfs als het project ten einde loopt of ten gronde gaat.
Het moet toch een reusachtige opgave zijn een behoorlijke infrastructuur te
ontwikkelen in een dunbevolkt land als Botswana met zijn 800.000 inwoners? Is een
andere onafhankelijke staat als Lesotho b.v. met zijn
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meer dan een miljoen inwoners op een oppervlakte als die van België, er misschien
wezenlijk beter aan toe?
Het is minder erg dan het op het eerste gezicht lijkt. Botswana is voor 60 tot 70%
woestijn met alleen Bosjesmannen in een soort reservaat. Alleen het oostelijk deel
is vrij dicht bevolkt. Lesotho is inderdaad nog zo'n onafhankelijke staat waarvan heel
duidelijk blijkt waarom hij niet tot Zuid-Afrika behoort. Als je door de groene
Zuidafrikaanse heuvels en landerijen rijdt, stoot je plots op moeilijk toegankelijk
bergland. Dat is Lesotho, waar de Basoeto naartoe gevlucht zijn vanuit Zuid-Afrika,
en waar ze verder met rust gelaten werden. Het springt in het oog hoe de Zuidafrikanen
het goede land ingepalmd hebben, en de rest lieten liggen. Nu heeft men echter ook
in Lesotho diamant ontdekt, en waarschijnlijk zullen niet de Zuidafrikanen ze
ontginnen, want er wordt nog met anderen onderhandeld. Australië lijkt de voorkeur
te krijgen.
Ivan Illich vertelde dat hij ooit uitgenodigd werd door Moshoeshoe II, de koning van
Lesotho die enkele van Illichs ideeën in praktijk wou brengen. Dat hield o.m. in: hier
in mijn rijk komen nooit auto's, geen industrie, geen vliegveld; wij zijn rijk genoeg
met onze traditionele cultuur en landbouw. Maar de Engelsen en de nuntiatuur
hebben die plannen verijdeld. Ze hebben er een eerste minister aangesteld die alvast
6 Mercedessen kocht voor zijn kabinet.
De mensen van Lesotho leven inderdaad nog veel traditioneler: ze leven van hun
klein stukje land, van alles wat maar enigszins bewerkt kan worden, om er maïs of
wat dan ook te telen. Lesotho is helemaal omringd door Zuidafrikaans grondgebied.
Het lijkt me wel veel meer kans tot ontwikkeling te hebben dan Botswana. Er is al
heel veel kleine industrie. Wij hebben er een stel Duitsers ontmoet die de kleine
industrie moesten onderzoeken en zij hadden er heel wat gevonden die huiden en
metalen verwerken. Lesotho voorziet grotendeels in eigen voedsel, heeft een
behoorlijke infrastructuur en onderwijs. Het is over het algemeen wat armer dan
Botswana, maar omdat de mensen nog zo traditioneel leven hebben zij het soort
rijkdom van bij ons niet nodig. Auto's zijn er natuurlijk wel, want wat er aan voedsel
ingevoerd wordt moet toch op een of andere manier in de dorpen geraken. De wegen
zijn er vreselijk slecht en je raakt nergens zonder vier wiel-aandrijving. Er zitten daar
ook heel veel vluchtelingen uit Zuid-Afrika. Zij kunnen daar makkelijker binnen dan
in Botswana, om-
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dat tussen ons en Zuid-Afrika het zogenaamd onafhankelijke thuisland
Bofoethatswana ligt, waar de Zuidafrikanen voortdurend controle uitoefenen en
waarvan alle inwoners in Zuid-Afrika werken.
Heb je zelf wel vaker contact met Zuidafrikanen?
In Botswana zelf een beetje, met name met Zuidafrikaanse vluchtelingen. Wij zijn
wel eens een kijkje gaan nemen in Zuid-Afrika. Overigens hebben Zuidafrikanen
die naar Botswana komen, zich daar aan de wetten te houden. Zij moeten het niet
wagen een zwarte voor kaffer te schelden: dat wordt een rechtszaak en zo iemand
wordt prompt het land uitgezet. Invloed van de apartheid is er in Botswana niet: er
is daar dan ook geen agressiviteit tegen de blanken. Zij zullen wel eens opmerkingen
maken over ons racisme maar het klinkt niet erg gemeend: ze zijn blij dat er nog een
aantal blanken zijn die proberen het een en ander te veranderen.
Merk je daar iets van pogingen om het land binnen een bepaalde invloedssfeer te
trekken, of het te betrekken in de oppositie tussen Oost en West?
Zuid-Afrika heeft zo'n poot op het land dat er niet veel invloed van buitenaf
binnenkomt. Ook het nieuws komt van Zuid-Afrika. En wanneer de Botswana horen
dat de Russen daar niet geliefd zijn, willen ze wel graag weten wat de Russen eigenlijk
zijn: het interesseert hen wel, een volk dat niet geliefd is door Zuid-Afrika. Veel
verder gaat het niet. Zij zien nu b.v. ook wel dat Zimbabwe door links gesteund wordt
- wie links is weten zij ook niet precies - en hebben het politiek spel wel door. Maar
tot nog toe is dat voor Botswana nog zonder belang. Als er ooit een soort opstand of
omwenteling komt in Zuid-Afrika, dan zullen zij ook wel partij kiezen... Als het ooit
zover komt... Aan de ene kant hoop ik het, aan de andere kant zou ik het ook weer
jammerlijk vinden. Ik denk dat er veel kan veranderen op het ogenblik dat Namibië
vrij wordt, want dan zullen de frontlijnstaten zich waarschijnlijk nog sterker
organiseren. Maar zover zijn we nog niet. En intussen blijft Botswana bedreigd met
boycot door Zuid-Afrika. Wij hier in Botswana wensen geenszins dat vanuit Europa
een boycot tegen Zuid-Afrika gevoerd wordt, asjeblief niet, want het zijn Botswana,
Lesotho, Swaziland die b.v. geen petroleum meer zullen krijgen. Zuid-Afrika heeft
daar geen last van. Het produceert genoeg petroleum uit steenkool. Zuid-Afrika mag
afgesloten worden, het mankeert niets. En het gekke is dat die reële
‘zelfgenoegzaamheid’ hun hele - op de
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bijbel gebaseerde - systeem nog versterkt! Het feit dat ze alles hebben geldt als een
bevestiging dat ze juist zitten. Dat is het rampzalige, omdat zij zelf niet meer beseffen
dat er iets niet klopt. God bewijst dat zij het goed doen en daar kan je niets tegen in
brengen. De gewone blanke man kan je in principe niets eens verwijten maken, want
hij is overtuigd dat hij volgens Gods regels leeft. Het is onvoorstelbaar hoe diep dat
soort geloof zit.
Kan de boycot van Zuidafrikaanse produkten hen niet tot een koersverandering
brengen?
M.i. kan Zuid-Afrika zijn produkten wel altijd ergens kwijt. In principe is een boycot
natuurlijk wel goed om mensen bewust te maken van wat er elders gebeurt. Maar
West-Europa maakt geen kans met een boycot van Zuid-Afrika. Heel anders ligt de
kwestie van Namibië. Het kan niet lang meer duren of Zuid-Afrika moet daar weg
onder Amerikaanse druk. En dan kan er veel veranderen. Maar hoe? Zal oorlog
vermeden kunnen worden? Misschien verwacht men ook te veel van een onafhankelijk
Namibië, zoals destijds van de onafhankelijkheid van Zimbabwe. De huidige situatie
in Zimbabwe stemt niet zo tot hoop. En dat is vrij logisch, omdat er zoveel blanken
vertrokken zijn en de zwarten, ofschoon beter opgeleid dan in Botswana, niet zo
bekwaam zijn om de industrieën aan de gang te houden. En daar komen nu ook nog
de conflicten tussen stammen bovenop, die nog eerst uitgevochten moeten worden.
Maar ach, stammengeschillen hebben wij in Europa ook gehad en wie zegt dat we
er niet nog altijd mee bezig zijn?
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Forum
André Gorz en de derde sociale revolutie
In een belangwekkend interview met Piet De Moor (De Nieuwe, 3 februari 1983)
zei de Antwerpse arbeidssocioloog Roger Kesteloot: ‘Men kan zich zelfs de vraag
stellen - maar hierbij is naar mijn mening heel veel voorzichtigheid geboden - of
onze samenleving zich nog zal kunnen permitteren om te blijven vasthouden aan
arbeid als de centrale toegang tot sociale status en inkomen’. Reeds in 1980 had
André Gorz zich in Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme, dezelfde vraag
gesteld, niet zo voorzichtig, maar met dezelfde brutale eerlijkheid waarmee Marx en
Engels in Het communistisch manifest en andere teksten de bestaande sociale
bewegingen en theorieën te lijf gingen. Het is volgens Gorz namelijk veel te laat om
nog voorzichtig of omzichtig te zijn, bijvoorbeeld uit vrees dat het patronaat elke
linkse kritiek op de tewerkstellingseisen van de vakbonden als wapen zou kunnen
gebruiken. In het voorwoord tot de Nederlandse uitgave van zijn controversieel boek1
preciseert Gorz de centrale stellingen die volgens hem in het debat rond
automatisering, werkgelegenheid, ‘zelfbeheer’ en arbeid behandeld moeten worden:
- De oude eis van de arbeidersbeweging, de afschaffing van de loonarbeid, moet
opnieuw actueel gemaakt worden.
- Tussen loonarbeid en zelfbepaalde activiteit bestaat hetzelfde verschil als tussen
ruilwaarde en gebruikswaarde. ‘Minder werken’ betekent niet ‘meer uitrusten’
maar ‘meer leven’.
- De afschaffing van de arbeid is een onomkeerbaar proces. De keuze gaat niet
meer tussen tewerkstelling en werkloosheid, maar veeleer tussen een
beleidsmatig afschaffen van de arbeid dat leidt tot een maatschappij van
werkloosheid en een ander dat leidt tot een maatschappij van de bevrijde tijd.
- De vervanging van de gedwongen loonarbeid door een ‘maatschappelijk
inkomen’ naar Noordeuropees, sociaal-democratisch model bestendigt slechts
de afhankelijkheid, onmacht en ondergeschitkheid van de individuen ten opzichte
van de centrale macht. Daarom moet de zelfproduktie van gebruikswaarden een
reële mogelijkheid voor elke basisgemeenschap worden. Dit recht op
zelfproduktie gaat regelrecht in tegen industriële, handels-, beroeps-, privé- of
staatsmonopolies. Het afsterven van het kapitalistische onderscheid tussen
‘nobele loonarbeid’ en laag gewaardeerde ‘huishoudelijke arbeid’ zal een
belangrijke stap zijn op weg naar de reële bevrijding van de vrouw.
- Het ‘maatschappelijk subject’ van de afschaffing van de arbeid zal niet meer
de traditionele arbeidersklasse met

1

André Gorz, Afscheid van het proletariaat, Van Gennep, Amsterdam, 1982, 179 pp., f 30.
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haar vakbonden zijn, maar wat Gorz noemt een ‘niet-klasse’, de werkelijke of
potentiële meerderheid van de actieve bevolking die de arbeid beleeft als een
verplichting van buitenaf waardoor men ‘zijn leven vergooit voor zijn dagelijks
brood’. Dat een dergelijke ‘niet-klasse’ onmogelijk de macht zou kunnen grijpen,
is op zichzelf geen bezwaar, omdat het helemaal niet zeker is dat de macht
‘gegrepen’ moet worden in plaats van beperkt, gecontroleerd en afgeschaft.
Niet alleen kan de heteronome arbeid nooit meer volledig door autonomie of
‘zelfbeheer’ (kleinschaligheid, ambachtelijkheid) vervangen worden, maar het
is juist deze heteronomie, die een gevolg is van de vermaatschappelijking van
de arbeid, die de bevrijding van de tijd en de uitbreiding van de autonome
activiteiten mogelijk en wenselijk maakt. Gorz pleit hier voor een naast en met
elkaar bestaan van de twee sectoren.
De vervreemding is niet alleen inherent aan de kapitalistische
produktieverhoudingen, maar aan de vermaatschappelijking van het
produktieproces zelf. Men zal deze vervreemding dus nooit volledig kunnen
overwinnen. We moeten leren erkennen dat de arbeid, zelfs als hij door de
arbeiders gecontroleerd wordt, niet het wezenlijke van het leven is. Dit betekent
concreet dat er een overwicht moet komen van de autonome activiteiten over
de heteronome.
De nieuwe sociale beweging wil geen nieuwe maatschappelijke orde vestigen,
maar is de ontkenning van de orde, van de macht, van het maatschappelijk
systeem, op grond van het onaantastbare recht van ieder mens op zijn eigen
leven.
Deze nieuwe autonomie kan onmogelijk binnen de kapitalistische ruimte
ontstaan. Daarom is naast de ethische en existentiële inzet ook een politiek
engagement noodzakelijk. Hoe dit politiek handelen er zal uitzien is voorlopig
een open vraag, waarop het antwoord nog gevonden moet worden.
Deze provocatieve stellingen, die niet alleen de rol van arbeid en tewerkstelling,
maar tevens de strategie en de theorie van de huidige arbeiderspartijen en
vakbonden op de helling zetten, steunen op twee hoofdthesen die in het boek
uitvoerig geargumenteerd worden: 1) het klassieke proletariaat van Marx bestaat
niet (meer), en 2) het traditionele socialisme - in Oost en West - is niet langer
een bevredigend streefdoel voor de meerderheid van de bevolking. Alleen als
deze thesen aanvaard worden, kan de discussie over een nieuwe strategie van
‘links’ - hier te verstaan als bevrijdingsethos en -beweging - beginnen. Laat ons
deze argumenten even doornemen:

1. Afscheid van het proletariaat. Volgens Gorz was de ideale (en ideële) proletariër
van Marx in feite de veralgemening van de veelzijdige geschoolde arbeider uit de
tweede helft van de 19e eeuw. Maar de steeds complexer wordende mechanisatie en
automatisering van de arbeid heeft, tegen alle verwachtingen in, niet geleid tot een
kwantitatieve groei van deze groep bewuste en op sleutelposities werkzame arbeiders.
Integendeel, zoals Harry Braverman in zijn reeds klassiek geworden studie Labor
and Monopoly Capital (1974) overtuigend aangetoond heeft, is de behoefte aan
geschoolde en veelzijdige arbeiders drastisch verminderd. Zodat een trotse leuze als
b.v. ‘Heel het raderwerk staat stil, als onze machtige arm dat wil!’ niet meer van
toepassing is op de huidige arbeidersklasse en haar voorhoede. Daardoor, argumenteert
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georganizeerde arbeidersklasse onmogelijk geworden: ‘De strijd van de
arbeidersklasse voor het veroveren van de macht wordt teruggebracht tot massa-acties
teneinde vertegenwoordigers van de arbeiders in de machtsposities te brengen; de
dictatuur
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van het proletariaat als overgangsfase naar het communisme wordt teruggebracht tot
het van staatswege zorgen voor de behoeften van de arbeiders, door de aanwezigheid
van voorstanders van een fiscale herverdeling van het nationaal inkomen aan de
commandotoetsen van de staat’. We moeten daarom afstand (afscheid) nemen van
het klassieke begrip van het proletariaat als de drager van de revolutionaire
verandering, omdat dit begrip niet meer functioneel is. De praktische gevolgen van
deze theoretische stelling zijn vérreikend, omdat daardoor onder meer het leninistische
partijmodel fundamenteel wordt aangetast, terwijl men zich evenmin kan keren naar
de reformistische strategie van Bernstein tot de huidige Tweede Internationale.
Hier wordt, met behulp van de begripsmatige instrumenten van het marxisme, een
van de pijlers van het orthodoxe marxisme aan het wankelen gebracht. Gorz stelt
zich bewust op buiten het reformisme-revolutiedebat, dat al sinds het einde van de
vorige eeuw de arbeidersbeweging verdeeld hield. Tegelijkertijd pleit hij noch voor
een terugkeer naar het eveneens voorbijgestreefde anarcho-syndicalisme, noch voor
een lijdzaam aanvaarden van de kapitalistische status quo.
2. Het socialisme voorbij. In de plaats van het proletariaat stelt Gorz dan de enige
groep die binnen de realiteit van de post-industriële of derde industriële revolutie als
historisch subject kan fungeren, de ‘niet-klasse van post-industriële proletariërs’.
Deze meerderheid van de bevolking bestaat uit ‘mensen zonder maatschappelijke
status en zonder klasse, die onzekere baantjes hebben als hulpkracht, tijdelijke kracht,
gelegenheidsarbeider, uitzendkracht, deeltijd-employé; banen die in een niet zo verre
toekomst goeddeels door de automatisering opgeheven zullen worden’. En net zoals
in het klassieke marxisme de emancipatie van het proletariaat de opheffing van de
klassemaatschappij met zich mee zou brengen, is het vandaag deze niet-klasse die
de produktivistische rationaliteit door een andere rationaliteit kan vervangen. In
tegenstelling tot Rudolf Bahro, die in de individuele sfeer een ‘compensatie’ ziet,
waaraan de behoefte zal verdwijnen met het afschaffen van de ‘verticale
arbeidsdeling’, gelooft Gorz dat de nieuwe rationaliteit juist op de bevrediging van
de individuele behoeften gericht zal zijn. Men mag dit post-industriële socialisme
echter niet opvatten als een veralgemening van de sfeer van de eenvoudige
consumptieverlangens die min of meer binnen het bestaande systeem gerealizeerd
kunnen worden. Het gaat integendeel om een produktie zonder economisch oogmerk,
om bezigheden die doel in zichzelf geworden zijn, om het omkeren van de rangorde,
waarbij de maatschappelijke arbeid uit economisch oogpunt ondergeschikt gemaakt
wordt aan de uitbreiding van de bezigheden in de sfeer van de individuele autonomie.
Zoals al uit de centrale stellingen bleek, is dit geenszins een pleidooi voor een
totale omschakeling van de economie naar de ‘zachte sector’, omdat Gorz het met
Marx eens is, dat de ontplooiing van die sfeer van de vrijheid slechts mogelijk
geworden is door het bestaan van de heteronome maatschappelijk noodzakelijke
arbeid. Maar anders dan Marx gelooft hij niet dat het individuele en het
maatschappelijke zijn ooit volledig zouden samenvallen, en stelt hij daarom een
‘dualistische maatschappijvorm’ voor, waar de twee sferen elkaar noodzakelijk
aanvullen.
Afscheid van het proletariaat is als politiek essay zowel stimulerend als
(vooralsnog) onbevredigend. Stimulerend, omdat Gorz niet vervalt in de retorische
‘Marx is dood’ - polemiek, omdat zijn kritiek op de bestaande arbeidersbeweging
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omdat hij niet gelooft dat de derde industriële revolutie noodzakelijk tot algemene
werkloosheid en resignatie moet voeren. Het is ook onbevredigend omdat hij wel
alle vragen stelt, maar erg vaag blijft in het schetsen van wegen naar mogelijke
antwoorden, iets wat hij, ironisch genoeg, met Marx gemeen heeft en omdat het op
grond van zijn analyse moeilijk blijft, zich voor te stellen hoe die nieuwe politieke
inzet er in de praktijk moet uitzien. Maar de discussie over dit cruciale punt is buiten
en (gelukkig langzamerhand ook) binnen de arbeidersbeweging volop aan de gang,
getuige hiervan de bijdragen van Rudolf Boehm en Louis Van Bladel in dit nummer.
Het is deze discussie die, na de demystifiërende analysen van Gorz en anderen, meer
dan ooit aan de orde is.
Ludo Abicht

Etcetera
Er wordt momenteel in Vlaanderen erg veel theater gemaakt. Naast de gevestigde
gezelschappen bloeien aan alle kanten kleine groepjes op die zich met eigenzinnige
projecten te kijk stellen. De betekenis ervan is niet zondermeer te achterhalen; in
dag- en weekblad wordt elk nieuw initiatief meteen gevierd als een voldoende
volwassen onderneming. De betrekkelijke waarde van al deze pogingen blijkt maar
heel sporadisch. De verslaggeving en de commentaar, het beleid en het perspectief
verstikken in een constante grauwheid. Wat te hopen was, is thans gebeurd. Een stel
jongelui heeft het initiatief genomen en een theatertijdschrift opgericht dat zich als
Etcetera in een eerste nummer aan het publiek heeft voorgesteld1. De publikatie oogt
prima. De zorg is onsaai, de taalvaardigheid is fris-potig, er blijkt een andere opstelling
tegenover het theater in deze tijd uit. Een periode is kennelijk afgesloten. Deze groep
verkondigt luid en helder haar ontevredenheid over het theater dat wordt gemaakt,
bevordert een andere opvatting en behoefte, doet er meteen wat aan door haar eigen
criteria en waarden ter beschikking te stellen. Zo hoort het, zelfs als het af en toe wat
hardschreeuws gebeurt. Je kan er in elk geval niet langs er een opinie in te lezen. En
dat reeds is voor Vlaanderen zoiets als een klein wonder.
Lay-out, illustratie, bladspiegel, selectie, medewerkers, het zijn natuurlijk
vanzelfsprekende facetten van een eigentijdse publikatie; in dit tijdschrift zijn ze
echter logisch te merken en ze schragen een georganiseerde poging om een doorbraak
te realiseren. De plichtsgetrouwe première-avond staat hier niet voorop; het is
begonnen om continuïteit, om inzicht, om een mening, om een stijl, om een functie,
om een zin van theater in dit land in deze tijd. Wat al jaren broodnodig was om enig
tegengewicht te geven aan de al te exclusieve aandacht voor de standpunten en
werkwijzen van theaterproducenten, is voortaan een instrument voor de toeschouwer
om wie het allemaal begonnen zou moeten zijn. Bestendig in zijn behoefte en
verlangen in de steek gelaten, vindt hij nu een forum van waarop het onbehagen
evengoed als de bijval in verstaanbare termen uitgedrukt kunnen worden.
De redactie bestaat uit een stel overwe-

1

Etcetera. Driemaandelijks tijdschrift, Uitg. Kritak, Leuven. Abonnement 500 BF. / f 30, t.n.v.
Etcetera, abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven, rek. nr. 001-1356916-12.
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gend jonge mensen; die zijn vrij recent binnen de theatersfeer actief geworden, maar
ze zijn allen behept met de wil tot verandering of verlegging van de waarden. Ze
wensen zich niet vakidioot op alleen maar het spreektheater te concentreren maar,
met centrale aandacht voor deze oudste van de podiumkunsten, plaatsen ze alle
denkbare aspecten voorop die het medium van de uitbeeldende kunsten zo integraal
mogelijk helpen te verstaan en te begrijpen. In dit eerste nummer blijkt dit principe
reeds uit de behandeling van de opera, de moderne dans, de representatielichamen
op internationaal vlak.
Vanzelfsprekend echter staat het theater centraal. En daar vallen drie brandpunten
op. Niet de geïsoleerde enscenering wordt op de snijtafel gelegd; het nummer opent
met een bericht (Johan Callens) dat tracht te bundelen waarin en waardoor tijdstrends,
overzichtswaarden, ontwikkelingsaspecten en herkenningsgegevens bij het spelen
van Shakespeare gesignaleerd worden. Hiertoe trekt hij vijf produkties uit het
Nederlandstalige theater aan die hij vergelijkt en evalueert; deze zelfde produkties
worden vervolgens afzonderlijk door telkens een ander recensent doorgenomen en
ook bij hen valt reeds het niveauverschil met de krantetekst op. Op deze wijze wordt
niet een eenzijdige stroomlijning aangeboden; de variatie in benadering,
gewichtsverdeling, schrijfvorm en eindoordeel vertegenwoordigt voor de
zelfwerkzame lezer nu reeds een zowel bonte als boeiende waardenschaal.
Een tweede brandpunt is het opvallende gegeven dat de gevestigde gezelschappen
in Vlaanderen nagenoeg volstrekt afwezig blijven in het gesignaleerde spectrum.
Dat gemis wordt niet verantwoord, het is blijkbaar evident. De redactie hecht duidelijk
weinig waarde aan wat daar aan theater wordt geboden; het loont niet de moeite daar
kritisch kruit aan te verspillen. Wat aan Vlaams theater wel wordt doorgenomen,
zijn dan vrij marginale produkties. De toon daarvan is beslist niet ophemelend maar
is toch beminnelijk, een gunstig apriori. Er spreekt enige lobby-geest uit, wellicht
zelfs een kliekverbondenheid; een bepaald streven wordt hier gevierd, ook als dat
nog niet tot behartenswaardige resultaten heeft geleid. Het vertrouwen in een
weg-van-het-gebruikelijke weegt zwaarder door dan het gehalte van het reeds bekende.
Is dit de euforie van een nieuwe generatie?
Een derde brandpunt staat haaks op het tweede. Nogal wat Noordnederlandse
produkties worden ontleed en nagenoeg alle blijken ze door de mand te vallen. Ook
hier gaat het niet om de meer conventionele gezelschappen, maar altijd om die troepen
die de reputatie hebben verworven zich iets meer vooraan in het bewegingskamp op
te stellen. De kritische toon is hier al te vaak ongenuanceerd, partipris, onrechtvaardig.
Een stalinorgel van harde recensies schiet het Nederlandse theater de vernieling in.
Is deze dualiteit zo logisch? Ik proef hier nog een minderwaardigheidscomplex dat
zichzelf meent te overwinnen door wat heimelijk als reeds verworvenheid wordt
beoordeeld, een Nederlands theateridioom dat al jaren geleden begon met wat bij de
redactie nog als een te realiseren behoefte leeft, luidkeels te verloochenen. Dat kan
uiteraard allemaal, en het mag nog ook. Maar is het nuttig? Vooral waar de omstandige
en nuancerende argumentering van het eigen gelijk toch meer stellerig dan aantonend
neergeschreven wordt?
Scenarium, dat nergens de actualiteit vooropstelt, is thans reeds aan aflevering 7
toe2. Het is een bundel opstellen geworden die alle geschreven zijn door
2

E. Alexander e.a., red., Scenarium 7, De Walburg Pers, Zutphen, 1983, 123 pp., f 24.
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oudstudenten van Prof. Dr. H.H.J. de Leeuwe, tot voor kort hoogleraar bij het Instituut
voor theaterwetenschap te Utrecht. De teksten zijn prettig leesbaar, nippen aan de
wetenschap, delen vele hartige weetjes mee, maar ze getuigen van een grotere behoefte
aan het historisch terugroepen zonder veel verdiepen of reliëf dan aan een
systematische en methodische gretigheid tot kennen. De variatie is erg ruim en reikt
van topoi van het 19e-eeuwse Nederlandse drama (R. Faassen) via theaterdoctrine
en dramatisch genre (melodrama, televisiedrama, vredesthema) tot actuele theatermode
(circensisch drama, vormingstheater). Het maatschappelijke reliëf dat in een enkel
opstel toch te proeven valt, lijkt me overigens meer het resultaat van buiten het
curriculum of de opleiding om verworven opvattingen dan dat ze evident en logisch
worden uit de benadering van het thema theater zelf. Het geheel maakt me wat
peinzerig over wat te Utrecht precies is gebeurd. Enige reflectie op de discipline van
theaterwetenschap valt nauwelijks te merken; de aansluiting bij recente vernieuwing
binnen dit vak is opvallend afwezig. Te veel intuïtie toch nog, te weinig systeem en
perspectief. Tenzij de Utrechtse vertegenwoordigers van juist die andere behoefte
niet aan deze toch wat onfeestelijke verzameling hebben meegewerkt.
In Dramatisch Akkoord 15 wordt een gunstig bericht verzameld over de stand van
het poppenspel in de Nederlanden. In behoorlijke dubbelvorm worden enkele thema's
afgewerkt: de geschiedenis van het poppenspel na 1945 in Vlaanderen en Nederland,
de verruiming van kinder- naar volwassenentheater, het samenspel van poppen en
acteurs, de poppen in het spreektheater en in de dramatische teksten, de houding van
de overheid tegenover het poppentheater. Een apart accent vormt de aandacht voor
de aanwezigheid van het Wayang Kulit, het Javaanse schaduwspel, in Nederland,
terwijl fenomenologische beschouwingen over het poppenspel een diepere achtergrond
helpen op te bouwen. Tenslotte geven een Vlaamse (F. Neirynck) en een Nederlandse
(S. Kuiper) dramatische tekst voor poppentheater inzicht in de wijze waarop auteurs
naar dit medium toewerken. Een voortreffelijk geheel dat de smaak scherpt.3
C. Tindemans

3

R. Erenstein e.a., samenst., Dramatisch Akkoord 15, A.W. Bruna, Utrecht, 1982, 192 pp.
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Boekbespreking
Godsdienst
Riëtte Beurmanjer/Maria de Groot, Twee emmers water halen. Vrouwen
lezen het Johannes-evangelie, Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem,
1982, 176 pp., f 24,90.
Twee vrouwelijke theologen, Riëtte Beurmanjer en Maria de Groot hebben gedurende
elf maanden een onderzoeksplaats gedeeld aan de universiteit van Utrecht met een
project ‘feminisme en exegese’. Dit boek bevat de bevindingen van beider onderzoek.
De schrijfsters gaan o.a. in op het ontstaan van de nieuwtestamentische canon en op
een te volgen methodiek voor bijbeluitleg in een bevrijdingstheologie als de
feministische. Maar in het bijzonder houden zij zich bezig met een uitleg van Johannes
4 (Jesus en de Samaritaanse vrouw) en Johannes 20 (Maria Magdalena als apostel
van de verrezen Heer).
We hebben een publikatie in handen waarin veel vraagtekens worden gezet bij
vaststaande theologische opvattingen (meestal door mannen bedacht). Dat betekent
overigens geenszins dat we te maken hebben met een negatief boek; integendeel.
Het creatieve ervan is, dat beide theologen bij voortduring - uiteraard tastenderwijs
- openingen zoeken naar de werkelijkheid, zoals deze thans door vrouwen (én
mannen!) gezien en beleefd wordt.
De nauwgezette, tekstgetrouwe exegese van Joh. 4 (Maria de Groot) en Joh. 20
(Riëtte Beurmanjer) heeft mij eens te meer geconfronteerd met de vele vooroordelen
die in de traditionele (mannelijke) uitleg van deze perikopen als van-zelf-sprekend
worden geaccepteerd wanneer men niet alert is. Heel intrigerend vond ik ook
hoofdstuk II, dat handelt over de canonisering van het Nieuwe Testament. R.
Beurmanjer laat zien hoe de uiteindelijke keuze van de nieuwtestamentische
geschriften een weerspiegeling is van de ontwikkeling die de orthodox-christelijke
beweging doormaakte van charismatisch naar ambtelijk leiderschap, waarbij voor
vrouwen uiteindelijk geen plaats meer was. Hoofdstuk VIII, handelend over gnostiek,
feminisme en anti-judaïsme (pp. 113-154), sluit daar naar mijn gevoel nauw bij aan.
Dit deel van het boek is wat moeilijk(er) te lezen en dat is grotendeels het gevolg
van het feit dat Maria de Groot hierin een enorme hoeveelheid (nieuwe) informatie
moest verwerken. Met name in de bestudering van de gnostiek lijkt een doorbraak
te gaan plaatsvinden. Precies daarom had ik hier graag wat duidelijker en
overzichtelijker geïnformeerd willen worden.
Het aspect dat mij het meest trof in dit boek is de bij herhaling ter sprake gebrachte
verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament, die in de feministische theologie als
tamelijk problematisch wordt ervaren. Maria de Groot signaleert terecht dat
vrouwelijke theologen ervoor moeten waken in anti-judaïsme te vervallen. Waar de
deelneemsters aan een leesgroep veronderstellen dat nieuwtestamentische verhalen
niet door oudtestamentische verhalen behoeven te worden verhelderd (p. 111), is zij
veel voorzichtiger. Met name de bladzijden 148-154 getuigen van haar grote
bekommernis dat vrouwelijke theologen op hun beurt weer niet andere groepen gaan
verdrukken of stigmatiseren.
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Dit verslag van de worsteling met mannelijke commentaren op het
Johannes-evangelie en met een mannelijk theologisch denkklimaat zal velen (en
zeker niet alleen vrouwen!) een bevrijdend perspectief bieden. Eén ding staat vast:
er zal nog heel wat water moeten worden aangedragen.
Panc Beentjes
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Willem Barnard, Hebdomadarium of Zevendagenboek. Een dagboek bij de
Schriftlezingen uit het aloude brevier (van Zondag III uit de tijd van
Epifanie tot aan de Aswoensdag), Protestantse Stichting tot Bevordering
van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorziening in Nederland,
Voorburg, 1982, 99 pp. Bij intekening f 9,75; bij losse verkoop f 9,75 +
verzendkosten.
Het is eigenlijk een heel opmerkelijk feit en een ontwikkeling die aandacht verdient,
dat men in protestantse kringen bij het voorbereiden van de zondagsliturgie steeds
vaker gebruik gaat maken van het Missale Romanum. Aldus wordt men er zich in
katholieken huize steeds meer van bewust dat dit liturgisch boek qua opbouw,
dynamiek en inhoud méér te bieden heeft dan men zich toentertijd klaarblijkelijk
heeft gerealiseerd. Een soortgelijke ontwikkeling begint zich ook voor te doen ten
aanzien van het Breviarium, het uit de eerste eeuwen van onze jaartelling stammende
rooster van bijbellezingen voor de nocturnen, de nachtgebeden in de kloosters. De
‘leestradities’ die erin vorm hebben gekregen zijn oeroud, en waarschijnlijk zijn er
zelfs verbindingslijnen te trekken naar de gewoonten van de synagoge; niet voor
niets leest het Brevier voornamelijk uit het Oude Testament!
Bij deze lezingen uit het Brevier is dominee Willem Barnard - bij velen wellicht
beter bekend als de dichter Guillaume van der Graft - begonnen zijn
‘Zevendagenboek’ te schrijven. Dit eerste deeltje begint met de lezing op de derde
zondag in de verschijningstijd en loopt door tot aan Aswoensdag. Gedeelten uit
verschillende brieven van Paulus (Gal., Ef., Filip., I en II Thess.) alsmede de eerste
12 hoofdstukken van het boek Genesis worden door hem gelezen en op de eigen
associatieve en poëtische wijze uitgelegd.
Dit eerste deeltje is zeer de moeite waard; ik zou iedereen willen aanraden er eens
een poosje in te gaan lezen! Er is één uitlating van de auteur waarmee ik het niet
eens kan zijn. In het commentaar bij Gen. 12:1-20 (Zondag Quinquagesima)
suggereert Barnard dat er een samenhang bestaat tussen het Hebreeuwse r-a-h (zien)
en torah (p. 79), hetgeen echter onjuist is, omdat torah afkomstig is van het
Hebreeuwse werkwoord j-r-h, dat ‘onderwijzen’ betekent. Met spanning zie ik uit
naar nieuwe afleveringen van dit ‘Zevendagenboek’, die samen uiteindelijk het
liturgisch jaar rond zullen maken.
Panc Beentjes

Filosofie
Plato, The Collected Dialogues, Including the Letters, edited by Edith
Hamilton and Huntington Cairns, with Introduction and Prefatory Notes,
Princeton University Press, Princeton 198010, XXV + 1.743 pp., $18,50.
Onlangs verscheen de tweede druk van de Nederlandse vertaling van Plato's werken
door Xaveer de Win. De Amerikaanse vertaling onder redactie van Edith Hamilton
en Huntington Cairns, waarvan de eerste editie ongeveer tegelijk met de
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oorspronkelijke publikatie van de Wins vertaling verscheen (1961), was toen al aan
haar tiende druk toe. In het Nederlands taalgebruik lijken deze twee vertalingen
momenteel wel ongeveer als de ‘standaard’-edities te worden gebruikt. Toch is er
een groot verschil tussen beide: is de Wins vertaling het werk van één man, de
Hamilton-Cairns editie is samengesteld uit vertalingen van zeer verschillende auteurs
en van zeer verschillende data, waarvan de oudste (die van Benjamin Jowett) zelfs
uit 1871 dateert. Een zekere disparaatheid in aanpak en taalgebruik is daarvan
uiteraard wel het gevolg geweest, ook al wordt deze nooit echt storend. In tegenstelling
tot de editie van de Win zijn in deze vertaling alle teksten in één band opgenomen,
wat, ondanks het dundruk-papier, het boek nogal onhandelbaar maakt. Of het forse
prijsverschil deze ongemakken rechtvaardigt, zal dan een persoonlijke afweging zijn.
Ger Groot

Psychologie
Marcel Ploem, Mag ik bij jou wenen? over verdriet en troost, Lannoo,
Tielt/Bussum, 1982, 171 pp., BF. 350.
Dit boekje bestaat uit een collage van teksten waarin verdriet en troost op velerlei
toonaarden worden verwoord. Met een gro-
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te fijngevoeligheid registreert de auteur door middel van gedichten, verhalen en
essayistische schetsen zijn ontmoetingen met het verdriet in hemzelf en in zijn
medemensen. ‘Zovele soorten verdriet’ krijgen hier een naam, waardoor de lezer
uitgenodigd wordt zijn eigen verdriet te (h)erkennen, het een ander te schenken of
troostend aanwezig te zijn bij de lijdende medemens. Het is jammer dat de auteur al
deze ervaringen geen langere incubatietijd heeft gegund. Nu zijn de vele hoofdstukjes
als evenzoveel vingeroefeningen waarbij het motief wel even doorklinkt maar zelden
wordt voltooid.
H. Roeffaers

J.T. Barendregt, De zielenmarkt. Over psychotherapie in alle ernst, Boom,
Meppel/Amsterdam - Denis, Borgerhout, 1982, 184 pp., BF. 525.
Het moet er wel tamelijk beroerd met een wetenschap voorstaan, wanneer men in
de ondertitel van een boek daarover expliciet moet vermelden daar toch in alle ernst
over te willen spreken. En inderdaad wordt de psychotherapie langzamerhand
ruimschoots door twijfels en zelfs openlijke ridiculisering belaagd. Het wonderlijke
is dat de psychologie-professor Barendregt in het eerste gedeelte van deze postuum
verschenen artikelenbundel met kwistige hand nog het één en ander aan het bestaande
sarcasme toevoegt. Dat schijnt in overeenstemming met zijn karakter geweest te zijn
(zo kan men uit de inleiding van A.D. de Groot opmaken), maar het doet toch licht
bevreemdend, zij het niet onplezierig aan iemand zo vernietigend over zijn eigen
vak te horen praten. Nog plezieriger is wellicht dat Barendregt voortreffelijk schrijft.
Zijn sarcasme is altijd doeltreffend, zijn ironie opluchtend, maar ook de ernstiger
wendingen krijgen, mede dank zij hun erudiete en soms literaire verwoording, een
extra diepte mee. Want Barendregt is niet alléén maar cynisch; men kan zelfs
vermoeden dat hij in de grond van zijn hart zelfs het tegenovergestelde was.
Inhoudelijk komt deze grote zorg voor de psycho-therapie het duidelijkst in het
tweede deel van dit boekje naar voren, waarin de wat ‘technischer’ artikelen (mn.
op het gebied van de fobieën-leer) zijn verzameld. De uiteenzettingen worden hier
soms zelfs zo technisch, dat ze voor de leek nog maar moeilijk te volgen zijn. Ze
illustreren in ieder geval wél het grote vakmanschap van Barendregt, waardoor zijn
recht van (kritisch) spreken nog eens extra wordt bevestigd.
Daarnaast bezit het boek enige juweeltjes van schrijverskunst, zoals het verslag
van Barendregts reis naar China en het hoogst persoonlijke slotartikel ‘Over de zin
van het leven na de dood’. Barendregt schreef niet alleen met alle ernst over zijn vak
en aanverwante onderwerpen, hij schreef ook met de grootste elegantie. En dat laatste
is, temidden van het trieste proza dat ons vanuit de menswetenschappen zo vaak
bereikt, misschien nog wel het meest opmerkelijke.
Ger Groot

Sociologie
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L. Frank van Loo, ‘Den arme gegeven...’ Een beschrijving van armoede,
armenzorg en sociale zekerheid in Nederland, 1784-1965, Boom,
Meppel/Amsterdam - Denis, Borgerhout, 1981, 277 pp., BF. 755.
Herman Nijenhuis, Volksopvoeding tussen elite en massa. Een geschiedenis
van volwasseneneducatie in Nederland, Boom, Meppel/Amsterdam - Denis,
Borgerhout, 1981, 138 pp., BF. 455.
Armenzorg en volksopvoeding zijn sinds in 1784 de Vereniging tot Nut van 't
Algemeen werd opgericht altijd eng met elkaar verweven geweest. Oorspronkelijk
was dan ook de bedoeling van Nijenhuis en van Loo één boek te schrijven, waarin
beide aspecten afwisselend belicht zouden worden. Al te grote verschillen in aanpak
hebben tenslotte tot twee gescheiden publikaties geleid, die echter nog steeds dicht
bij elkaar aansluiten en elkaar veronderstellen. Ook de periodeindeling van het
behandelde tijdperk is in beide boeken gelijk. Van Loo heeft zijn studie meer de
vorm van een handboek gegeven, met veel statistisch en cijfermateriaal, Nijenhuis
is beschrijvender gebleven. Een zeer gepassioneerd verhaal krijgt men echter ook
van hem niet voorgelegd, ook al had de materie daar op zichzelf wel aanleiding toe
kunnen geven. Men is echter de academische traditie trouw gebleven, en een
ongetwijfeld zeer informatieve, maar soms wel érg kleurloze vorm van
geschiedschrijving is daarvan het gevolg geweest. De lezer zal er
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zelden opgewonden van raken, maar krijgt in beide boeken in ieder geval een groot
aantal feiten op een rijtje gezet.
Ger Groot

Politiek
Emma Goldman, Essays en Brieven, uitgegeven en vertaald door Janneke
van der Meulen, Wereldvenster, Bussum, 1982, 232 pp.
‘Essays’ is een wat groot woord voor de artikelen van Emma Goldman die in deze
bundel zijn bijeengebracht en die voor het merendeel in de eerste decennia van deze
eeuw voor het anarchistische tijdschrift Mother Earth werden geschreven. Emma
Goldman was geen theoretica, zegt vertaalster Janneke van der Meulen in haar
inleiding, en een systematische behandeling van het anarchisme mag in haar opstellen
niet worden verwacht. De artikelen hebben dan ook voornamelijk het karakter van
directe, persoonlijke geloofsbelijdenissen en stellingnamen, die echter zelden boven
het niveau van een wat journalistieke oppervlakkigheid uitkomen. Ze zijn eerder
interessant als kennismaking met de persoon van Emma Goldman, dan inhoudelijk
belangwekkende bijdragen tot de politieke gedachtenvorming. Hetzelfde geldt voor
het tweede deel van de bundel, een selectie uit de gigantische hoeveelheid brieven
die zij schreef. Ook hier treft men een wonderlijke mengeling aan van
privé-aangelegenheden (vooral in haar brieven aan Alexander Berkman) en meer
politiek getinte opinies. Hier en daar stuit men wel eens op een wat afstandelijker
stuk (zoals het opstel ‘Leo Trotski protesteert te veel’ en haar brieven over
Sovjet-Rusland), maar over het algemeen blijft het belang van deze bundel toch
beperkt tot dat van illustratie bij haar eerder verschenen autobiografie (Mijn leven,
2 dln, Baarn, 1978-79).
Ger Groot
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Literatuur
C. Buddingh' en Eddy van Vliet, Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten.
Deel II, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982, 300 pp., BF.
455.
Samen met het eveneens in 1982 gepubliceerde eerste deel bevat deze bloemlezing
nu 30 thema's (van ‘Afscheid’ tot ‘Moeder’ in deel 1 en van ‘Muziek’ tot ‘Ziekte’
in deel 2) behandeld door bijna 300 dichters vanaf Gezelle en de Tachtigers tot W.J.
Otten, Erik Verpale e.a. tachtigers van nu. Criteria voor de selectie waren o.m. dat
per thema nooit meer dan één gedicht van dezelfde auteur genomen werd terwijl
anderzijds gepoogd werd alle belangrijke stromingen in elk thema aan bod te laten
komen. Langere gedichten moesten sneuvelen wegens plaatsgebrek en in de hoop
dat de lezers ook hun bloemlezing van 1978 al aangeschaft hebben of het nog zullen
doen hebben de samenstellers geen gedichten uit Poëzie is een daad van bevestiging
opgenomen. In de inleiding, dezelfde in beide delen, betogen de samenstellers dat
hun bloemlezing niet voor de specialist maar voor de ‘common reader’ bestemd is,
daarom is o.a. de spelling van oudere gedichten aangepast. Met Slauerhoff hopen zij
ongetwijfeld dat vele lezers alleen maar in gedichten zouden kunnen wonen en
nergens anders onderdak vinden. Ze verdienen het dat die verwachting vervuld wordt.
J. Gerits

Jotie T'Hooft, Verzameld proza, Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982,
223 pp., BF. 545.
Tussen zijn zestiende en zijn eenentwintigste heeft Jotie T'Hooft behalve zijn
gedichten ook zowat 400 blz. proza geschreven. Een gedeelte ervan is bij zijn leven
of postuum in diverse tijdschriften gepubliceerd. In de serie Manteau Marginaal werd
in 1978 Heer van de Poorten gepubliceerd, 5 verhalen en drie stukjes over
jeugdervaringen. Jotie T'Hooft: een witboek (Restant IX, 1, voorjaar 1981) bevatte
een door Luk De Vos gemaakte selectie uit het ongepubliceerde proza van T'Hooft.
En nu in 1982 heeft de schoonvader-uitgever van de jong gestorven dichter, Julien
Weverbergh, die zijn naam als samensteller vergat te vermelden, voor de uitgave
van het Verzameld proza gezorgd. Het is, zoals trouwens ook de Verzamelde gedichten
(1981) onvolledig. Wie het nog niet gepubliceerde materiaal wil inkijken, moet zich
tot de erven Jotie T'Hooft wenden. Het hier besproken Verzameld proza bevat 15
autobiografische verhalen, 11 stukjes kort proza en 9 bijdragen van allerhande soort
(herinneringen, notities, documenten). Drugs, rockmuziek en science fiction staan
in het brandpunt van T'Hoofts belangstelling. Zijn kritische evaluatie van de poëtische
produkten van zijn tijdgenoten is merkwaardig zuiver en ad rem.
Zijn kritische ingesteldheid stond de eigen bezetenheid voor het schrijven blijkbaar
nergens in de weg. Terecht mocht hij dan ook schrijven: ‘De dichter is een gedicht,
24 uur per dag’ (p. 215).
J. Gerits
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Louis Ferron, Hoor mijn lied, Violetta, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982,
232 pp., f 32,50.
In vorige romans al heeft Ferron de nadruk gelegd op de psycho-pathologie (‘de
erotische verkniptheid’) als verklaring voor het ontstaan van een fascistische
mentaliteit. In zijn laatste roman wordt die lijn doorgetrokken in de grimmige en
tragische figuur van Martha, een vrouw die bereid is voor gelijk wie de benen te
spreiden als het haar kind Elsa in de barre oorlogsjaren maar meer eten, kleren,
brandstof kan bezorgen. De roman speelt zich af in het volkse en kleinburgerlijke
milieu tijdens het interbellum en de oorlogsjaren. Ferron schetst de mentaliteit van
een echtpaar dat maar één bedoeling had: er doorheen spartelen. Ze collaboreerden
dan ook probleemloos omdat in oorlogstijd de overlevingskansen vergroten door te
heulen met de bezetter.
Met het thema van de collaboratie om het pure materiële voordeel heeft Ferron
het thema van de nutteloosheid van de oude mensen verweven.
De nu 70-jarige echtgenoot van Martha voelt zich duidelijk teveel en borrelt over
van sarcastische opmerkingen over de ‘ondankbare’ generatie voor wie al die
opofferingen gebeurd zijn tijdens de oorlog en de moeilijke jaren erna. Als een
vloedgolf gaan Ferrons zinnen over de lezer heen waarin platte taal afwisselt met
verheven, bijbels gekleurde uitspraken. Een grimmig boek met allure.
J. Gerits
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J.M.A. Biesheuvel, Brommer op zee, Meulenhoff, Amsterdam, 1982, 220
pp., f 12,50.
Vooraleer te debuteren in 1972 met een dadelijk bekroonde verhalenbundel, In de
bovenkooi, had Maarten Biesheuvel in het begin van de jaren zestig in Leiden Rechten
gestudeerd en er via het bijvak Russisch Karel van het Reve leren kennen. Vanaf het
midden van de jaren zestig dwingen angstgevoelens hem geregeld tot opname in een
psychiatrische inrichting.
De autobiografische verhalen en zijn fantastische vertellingen (zowat 125 in tien
jaar tijds) behoren tot het beste dat geproduceerd werd in de romantische stroming
die het Nederlandse proza het laatste decennium beroert. Biesheuvel is een auteur
die ‘Bonjour tristesse’ zegt tegen deze waanzinnige warrige wereld met ‘nieuwe
inzichten, veel ten dienste van het leger, ingewikkelder fabrieken, gekleurde pillen,
viezer de rivier en de zee, verwarrender de berichtgeving, meer vrije tijd,
martelingen...’ (p. 91). Alleen zijn grenzeloze verbeelding en zijn absurde humor
behoeden hem voor het ergste en vergasten de lezer op een feest van woorden die
onverwachte ‘realiteiten’ onthullen. In een nawoord bij deze selectie van verhalen
uit zijn zes bundels wijst Karel van het Reve op een overeenkomst tussen Biesheuvels
verhalen en die van Tsjechov, nl. het vanzelfsprekende gebruik van het cliché. Maar
als het cliché niet als zodanig opgemerkt wordt, hoewel het er duidelijk staat,
misschien hebben we dan met een klassiek auteur te doen. Bij Biesheuvel is dat
ongetwijfeld het geval.
J. Gerits

Hans Warren, Dit is werkelijk voor jou geschreven, Bert Bakker,
Amsterdam, 1982, 217 pp., BF. 270.
Op de flap van Een roos van Jericho, een bundel van 1966, schreef Paul Rodenko
dat Hans Warren ‘een van onze belangrijkste en origineelste moderne dichters is’.
Dat oordeel wordt gerelativeerd door R.L.K. Fokkema, die zijn bespreking van de
ook bij Bakker verschenen Verzamelde gedichten 1941-1981 eindigde met deze zin:
‘Zijn ontboezemingen missen geheimen, die de tijd trotseren’ (cfr. VN, 21.11.81).
De inleiding van Gerrit Komrij bij deze bloemlezing uit
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Warrens poëzie eindigt dan weer met dit hommage: ‘Er is bij Hans Warren geen
grens te trekken tussen parlando en poëzie, tussen persoonlijke adem en papieren
regelval, tussen bloed en lood. In één regel van hem zit meer oprechtheid dan in mijn
hele werk. Daarom benijd ik hem’ (p. 17). Komrij's appreciatie is niet verwonderlijk,
zijn bundels zijn in De Zeeuwse Courant ook altijd entoesiast door Warren ontvangen,
waarmee ik niet wil suggereren dat Komrij's appreciatie hier niet te recht zou zijn.
De esthetisch verfijnde gedichten met verwijzingen naar de klassieke Olympos en
het altijd aanwezige verlangen naar zuiverheid en schoonheid staan ver af van onze
‘wereld van grapjes en jenever’ (186). De poëzie van Warren is een palimpsest: als
je zacht - met de woorden van een dichter - over deze wereld wrijft komt er een
andere bloot. Lees dan ‘Voor jou’ (148) met dat heel duidelijk homo-erotisch accent,
met die warme mensenliefde geschreven en je wordt door de woorden van deze
dichter aangesproken, alle critici ten spijt.
J. Gerits

Dimitri Frenkel Frank, Lieve meisjes, Manteau, Amsterdam/Antwerpen,
1982, 160 pp., BF. 275.
Als een psychologe, die in haar dagelijkse praktijk in de Psychowinkel leukoplast
op de zielen van geestelijk geschramde medeburgers kleeft, en als een
produktie-assistente bij mode-commercials met de sprekende naam Bibi Assegaai,
samen het besluit nemen om één man te ‘veroveren’ die als ideale partner voortaan
beider leven zal vullen, wat gebeurt er dan?
Dat kan je lezen in Lieve meisjes, een verhaal vol slapstick, overdrijvingen,
spetterende dialogen in een modieus jargon, aardige woordspelingen en op z'n tijd
wat gemijmer over het geluk dat op elke leeftijd een andere inhoud krijgt. Dimitri
Frenkel Frank hoeft niet te bewijzen dat hij onderhoudend kan schrijven en doet het
hier opnieuw. Waarom? Om mensen op diverse stranden, in clubs, hotels en
vakantiehuisjes allerhande bij elkaar gedreven, de tijd te helpen omkrijgen.
J. Gerits

Harry van Tienen (samensteller), Een Vlaams eiland, Hollandia BV,
Baarn/Westland, Schoten, 1982, 118 pp., BF. 475.
Deze bundel is het resultaat van een vraag van de samensteller aan een vijftigtal
Vlaamse dichters om één tot drie onuitgegeven gedichten in te zenden. 32 van hen
reageerden. Freddy De Vree schreef er een voorwoord bij waarin hij op één blz. de
jaren 50, 60, 70 en 80 karakteriseert en enkele vaststellingen van algemene aard
formuleert: het ontbreken in Vlaanderen van goede oratorische poëzie, het modernisme
van Van Ostaijen tot Pernath, het zoeken naar een verklaring waarom in Vlaamse
poëzie makkelijke romantiek, emotionele jeugdperikelen en seksuele motieven veel
voorkomen. En hij stuurt de lezers het literaire bos in met de opmerking dat er in de
dichtkunst meer pseudoniemen zijn dan ware dichters in bloemlezingen. Voor 475
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BF word je overgezet naar dit Vlaamse eiland. Bijna 10 pp. bio- en bibliografische
gegevens houden je zoet tijdens de overtocht.
J. Gerits

Literatuurwetenschap
Hans van den Bergh e.a., Kritisch akkoord 1982, Manteau, Ant
werpen/Amsterdam, 1982, 161 pp., BF. 395.
Met vreugde hebben de samenstellers van Kritisch Akkoord 1982 geconstateerd dat
het kritisch schrijven in Nederland bloeit. Aandacht werd ditmaal vooral geschonken
aan de feestelingen: Ruusbroec (1381-1981), P.C. Hooft (1581-1981), Gezelle, van
wie in het Gezellejaar 1980 het eerste deel van de nieuwe uitgave van zijn Verzameld
Dichtwerk verscheen en Conscience die in 1983 zijn eeuwfeest krijgt. Verder zijn
er nog bijdragen over Piet Paaltjens als dubbelganger van HaverSchmidt, Frederik
van Eeden als psychiater, de grotesken van Paul van Ostaijen en de muziek in
Vestdijks romans. Gegevens over de geciteerde tijdschriften en biobibliografische
gegevens over de auteurs van de bijdragen, nl. A. Westerlinck, M. Spies, A. Demedts,
H. Speliers, M. Mathysen, Ilse N. Bulhof, P. Hadermann en R. Schouten, besluiten
zoals gewoonlijk het Kritisch Akkoord.
J. Gerits
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Christopher Norris, Deconstruction, Theory & Practice, Methuen,
Londen/New York, 1982, 157 pp., £2,95.
Een goede en ook voor niet-ingewijden begrijpelijke inleiding in het werk van Jacques
Derrida bestond bij mijn weten tot nu toe nog niet. Christopher Norris heeft met dit
boekje nu in deze hoognodige behoefte voorzien. Hij zet de grondlijnen van Derrida's
denken helder en nuchter uiteen, zonder voor de verleiding te zwichten de derridiaanse
stijl of virtuositeit te willen naäpen, een zwak waaraan dit soort inleidingen (en niet
alleen t.a.v. Derrida) nog wel eens willen lijden. Uiteraard gaat veel van de subtiliteit
van Derrida's werkwijze en van de zeggingskracht van zijn teksten in een beknopte
inleiding als deze verloren. Men kan dat betreuren, maar zoiets lijkt nu eenmaal
onvermijdelijk, wil men voor de onvoorbereide lezer nog verstaanbaar blijven en
zijn doel niet voorbij schieten. Binnen de mogelijkheden en grenzen die aan een
inleiding gesteld zijn heeft Norris het denken van Derrida echter zeer zorgvuldig en
getrouw weten samen te vatten - een prestatie die niet gering mag worden genoemd.
Het boekje is duidelijk geschreven voor de Amerikaanse markt, waar de
‘deconstructie’ grote furore maakt. Norris begint zijn uiteenzetting in Amerika, met
de behandeling van de New Criticism, die hij samen met het structuralisme van o.a.
Saussure en Barthes als voedingsbodem van de deconstructie beschouwt, en eindigt
ook weer in Amerika, met een behandeling van enkele van Derrida's leerlingen,
waarvan Paul de Man wel de bekendste is. De Amerikaanse deconstructie-school is
in Europa nog maar nauwelijks bekend, en Norris maakt duidelijk dat er daar nogal
wat kaf onder het koren schuilt. Zijn deze Amerikaanse uitweidingen voor de Europese
lezer dus wat minder interessant, zonder meer uitstekend blijft zijn uiteenzetting van
het denken van Derrida zelf, dat, binnen het korte bestek van dit boekje, met
verbazende precisie en trefzekerheid wordt weergegeven.
Ger Groot
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Theater
L. de Vos e.a., Blackstage, Bulletin van de Afrika-vereniging van de R.U.G.,
9/2-3 (1982), 82 pp.
Een bundel vlotte schetsen, waarin een literair-kritisch hoogstaande inhoud schijnbaar
moeiteloos samengaat met een ook voor niet-specialisten voortdurend toegankelijk
taalgebruik; hoogstens kan men aarzelen voor sommige misschien niet onmisbare
neologismen als ‘inschatting’ (p. 3), ‘omlarven’ (p. 5) of ‘theatricaal’ (p. 22).
Na een algemeen artikel (P. Wymeersch) over verbanden en verschillen tussen
mythisch ritueel, psychodrama en theater volgen bijdragen over vier - naar ik aanneem
representatieve - stukken. In drie van de vier gevallen gaat het, zoals eigenlijk te
verwachten was, om de confrontatie tussen culturen. Duro Ladipo's Oba Waja (J.
Pauwels) accentueert de tragiek van zo'n conflict, dat betrokkenen grondig kan
desoriënteren: de opperstalmeester van de koning van Oyo, traditioneel verplicht
zijn heer in de dood te volgen, wordt gered door een goedbedoelende Britse District
Officer - maar deze breuk met zijn voorbepaalde rol ontwricht het personage zozeer
dat wanhopige zelfmoord uiteindelijk de enige haalbare uitweg blijkt. Wale Soyinka
herneemt dezelfde plot in Death and the king's horseman (A. Lefevere) en suggereert
de breekbaarheid van alle cultuurpatronen, ‘in laatste instantie pover lapwerk’ (p.
52). Ngugi's The trial of Dedan Kimathi (K. Pelsmaekers) lijkt probleemlozer
geëngageerd in een Afrikaanse onafhankelijksdroom. Het vierde stuk, Song of a goat
van J.P. Clark (L. Delcourte / A. Dillen), biedt een originele synthese van elementen
uit de Attische tragedie en uit de orale Ijaw-traditie. Een en ander bewijst zeer
overtuigend de onvermoede diversiteit van een buiten vakkringen weinig gekend
repertorium. Het laatste artikel van de bundel, Moussems in de lage landen (P. de
Bruyne) biedt enkele realia over de, eveneens ‘efficiënt verzwegen’ (p. 65), groeiende
toneelactiviteit van Marokkaanse gastarbeiders in Brussel en Amsterdam.
Toch een vraagteken bij het artikel van P. Wijmeersch. Mythisch ritueel en
psychodrama dienen inderdaad beide om persoonlijke of groepsproblemen op te
lossen. Het lijkt me nochtans fundamenteel onjuist dat ‘in de moderne hulpverlening
(...) de effectiviteit van deze oeroude rituelen herontdekt’ (p. 13) wordt. De afloop
van een psychodrama is per definitie onvoorspelbaar: de deelnemers worden immers
uitgenodigd, hoogstens op basis van een los scenario, hun emoties en complexen te
vertolken. Ritueel daarentegen is gericht op voorafgegeven, langs welbepaalde banen
te bereiken, oplossingen. Het is toch niet hetzelfde zich in te leven ‘acting in’ (p. 14)
in zijn eigen subjectiviteit dan wel in een sociale norm...
P. Pelckmans

Film
M. Eaton & S. Neale (eds.), Cinema and Semiotics, Screen Reader 2, SEFT
(London), 1982, 197 pp., £4,95.
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Deze reader - reeds zo lang aangekondigd, en nu pas verschenen - schijnt op een
ietwat symbolische wijze een periode af te sluiten. Een periode - de jaren 70 - waarin
het Britse filmblad Screen (kwartaalpublikatie van het Society for Education in Film,
een zusterinstelling van het British Film Institute) tot hét toonaangevend filmblad
gerekend diende te worden. Men leunde sterk aan tegen wat voornamelijk de jaren
60 geproduceerd hadden op het vlak van de filmsemiotische en meer bepaald
filmtekstuele analyse, en ontwikkelde een eigen benadering die ook de Franse
psychoanalytische theorieën assimileerde. Er was een poging om de achterstand op
filmtheoretisch vlak - in Engeland bedroevend groot - in te halen, en men slaagde
daar op briljante, zij het niet steeds ‘vanzelfsprekende’ manier in.
De medewerkers van Screen (voor een deel hadden ze zelfs in Frankrijk gestudeerd
zoals bijv. Stephan Heath) slaagden erin de Franse bijdrage bij een - niet gewillig Angelsaksisch publiek te laten accepteren. Hun werk was nooit schools noch
didactisch. En de vruchten ervan kan men momenteel voornamelijk in de Amerikaanse
filmtheorie merken die geheel en al onder het teken van deze dubbele (Franse en
Britse) invloed staat. Het is echter alsof de educatieve, politiek-emancipatorische
tendens onder de druk van de vrouwen- en homobewegingen, de (eerder gramsciaanse)
marxistische basis van het blad - van binnenin heeft ondermijnd. Hoe dan ook de
(nieuwe) Screen is een stap achteruit, en het is alsof - in Engeland althans - de serieuze
arbeid van de oude Screen-redacteurs voor een groot deel inefficiënt geworden is.
Deze reader laat zich dan ook, voor de trouwe Screenlezer die ik steeds geweest ben
- als een eerder
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nostalgische eerbetuiging lezen. Men treft er rond enkele opstellen van Metz uiteraard referentiepunt van deze theoretische ontwikkeling - beschouwingen aan
van S. Heath die C. Metz' werk op intelligente wijze plaatst en tevens nuanceert en
verder doordenkt. Jammer dat hij zich niet de moeite getroost heeft een nieuw
overkoepelend opstel te schrijven, waarin hij zelf deze evolutie zou hebben
geëvalueerd. Want veel beschouwingen - niet enkel die van Heath - zijn aan een
correctie toe. Vele van de opstellen zullen de jongere lezers misschien op een verkeerd
spoor zetten (de titel zou beter geluid hebben: Cinema and semiotics in de seventies).
De eerder lakonieke inleiding van Eaton en Neale schieten op dit vlak te kort. Naast
de fundamentele pogingen tot uiteenzetting met Metz, treft men nog een paar stukken
over de ‘auteurstheorie’ die in die jaren een boeiende reëvaluatie kende; maar ook
hier mis ik (maar wie niet?) een meer hedendaagse benadering en verdere uitwerking
van de perspectieven die toen geopend werden. Al bij al, een zeer betekenisvolle
reader maar ook enigszins een erg frustrerende, omdat juist zovele aanzetten blijkbaar
in de daaropvolgende periode - om vele redenen, w.o. de belangrijkste waarschijnlijk
iets te maken heeft met de malaise van de Engelse intellectueel in het algemeen - de
huidige, niet tot de resultaten hebben geleid die men had kunnen/mogen/willen hopen.
Maar misschien is het nog te vroeg, en is al dat boeiende werk toch niet tevergeefs
geweest.
Eric de Kuyper

Muziek
Christine Albert & Eva-Maria Lagerstein, Die Oper als soziale Tatsache,
Metzler, Stuttgart, 1981, 117 pp.
Zonder zich belangrijker te willen maken dan mogelijk en verantwoord is, brengen
beide auteurs verslag uit van een didactisch experiment in een Berlijnse schoolklas
waarin een muziektheatraal project op het programma stond. Ze hebben de
voorbereiding, de uitvoering en de verwerking opgevat binnen een kunstsociologisch
patroon waardoor de resultaten, behalve uiteraard meetbaar, ook als waardenindicatie
over het toevallige project heen wijzen. Dat de opera traditioneel bij de jeugd (vooral
dan, zoals hier, uit de niet-bevoordeelde maatschappelijke groepen) niet erg aanslaat,
was een startvlak waarop de didactische impuls opgebouwd werd; dat ze hun
leerlingen tot belangstelling én kennis wisten te brengen, via de ervaring maar ook
de verderreikende studie en verdieping, is meer dan enkel artistiek prima.
C. Tindemans

Varia
Greg Philo, John Hewitt, Peter Beharrell & Howard Davis, Really bad
news, Writers and readers, London, 1982, 170 pp., geïll., £2,95.
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Daar waar er massa's analyses van de berichtgeving in krant of weekblad voorhanden
zijn, staat het onderzoek naar televisienieuwsuitzendingen nog in zijn kinderschoenen.
Daar dient snel wat aan gedaan, want de televisie heeft de pers als belangrijkste (en
vaak ook enige) informatiebron reeds lang verdrongen.
Deze vaststelling leidde tot de oprichting van de Glasgow University Media Group,
waarvan bovengenoemde auteurs deel uitmaken. Met haar vorige publikaties - Bad
news (Routledge, 1976) en More bad news (Routledge, 1980) - heeft deze groep
reeds heel wat discussiestof doen opwaaien in het Britse mediawereldje. Aan de hand
van gedetailleerde case-studies werd immers de, ook in het buitenland,
hoogaangeschreven ‘objectieve’ BBC-verslaggeving op de korrel genomen.
Dit boek bevat studies over de avondnieuwsuitzendingen op BBC en ITN, die
dagelijks door gemiddeld 16 miljoen mensen bekeken worden. (Ter informatie: het
BRT-tv-nieuws van kwart voor acht 's avonds wordt door zo'n 1,6 miljoen kijkers
gevolgd.) Steeds komt dezelfde conclusie bovendrijven: het nieuws biedt een partieel
en vertekend beeld van de realiteit, en is eerder op een behoud dan wel een
verandering van de maatschappelijke status-quo gericht. Met andere woorden: in
sociale conflicten wordt de zijde van het patronaat gekozen, in be-
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richten over geschillen binnen de Labourpartij komt de meer gematigde rechtervleugel
beter uit de verf, enz. Tot besluit geven de auteurs enige suggesties voor een betere
en meer democratische berichtgeving.
J. Servaes

N. Evenson, Paris: A century of change, 1878-1978, Yale University Press,
London, 1981, 382 pp., £8,35 (pb).
Informatief en vlot geschreven studie over de ontwikkeling van het Parijse stadsbeeld
tijdens de laatste eeuw. Boeiend zijn de ontwerpen voor ‘andere Parijse’ stadsbeelden
die in het verleden nooit tot stand zijn gekomen; zo krijgt de lezer naast een beeld
van het Parijs van nu en zoals het gegroeid is, ook een imaginair beeld van hoe het
verder of anders ook had kunnen groeien, indien bepaalde projecten tot ontwikkeling
waren gekomen. Ik mis persoonlijke accenten, en zoiets als ‘urbane emotie’, waarvoor
een stad als Parijs toch een mooie aanleiding kon zijn.
Eric de Kuyper

B. Voets, Bewaar het toevertrouwde pand. Het verhaal van het bisdom
Haarlem, Gooi en Sticht, Hilversum/Scriptoria, Antwerpen, 1981, 432 pp.,
f 45.
Zoals bekend werd in 1853 - na een ‘abnormale’ toestand van twee en een halve
eeuw - in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. Vanaf dat tijdstip beschrijft
pastoor B. Voets de geschiedenis van het bisdom Haarlem, dat tot aan het jaar 1956
niet alleen de provincie Noord-Holland, maar ook de Zeeuwse eilanden en geheel
Zuid-Holland omvatte. De titel van het boek is het devies van het bisdom: Depositum
custodi. Het boek is van meer dan gewoon belang, omdat de auteur in 1976 van
bisschop Zwartkruis toestemming kreeg om gebruik te maken van het kostbare
materiaal dat in het bisschoppelijk archief te Haarlem wordt bewaard. Het is mede
daarom een geschiedschrijving geworden waarin de menselijke kant van het Godsvolk
onderweg zichtbaar wordt. De auteur heeft gekozen voor korte hoofdstukjes, gewijd
aan een bepaald onderwerp of een bepaalde gebeurtenis. Door deze aanpak is het
boek erg hanteerbaar en leesbaar. Er is echter één nadeel aan verbonden; doordat de
schrijver doorgaans thematisch te werk is gegaan, vinden er bij tijd en wijle
chronologisch moeilijk te volgen stappen plaats. Zo is bijv. J.P. Huibers op pp.
227-228 nog deken van Hoorn, maar op p. 230 opeens bisschop van Haarlem, terwijl
pas op p. 259 wordt gemeld dat de beroemde mgr. Aengenent sterft en door Huibers
wordt opgevolgd! Waar ik pastoor Voets zeer om moet prijzen is, dat hij kritiek op
zijn eigen bisdom niet schuwt en moeilijke vraagstukken - zoals bijv. de omstreden
verschijningen van de Vrouwe van alle volken te Amsterdam - niet uit de weg is
gegaan (pp. 333-343). Naast een prettig lees-boek maakt een uitgebreid namen-register
(pp. 417-425) het ook toegankelijk en bruikbaar als naslagwerkje. Twee opmerkingen
tot slot. Wanneer het gaat over de bijbel van de Leidse pastoor J.C.H. Mure (p. 112)
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weet de auteur te vertellen dat deze twee delen tot 1940 werden gebruikt voor de
godsdienstlessen op het klein-seminarie Hageveld te Heemstede (p. 120, noot 12).
Hier vergist de schrijver zich in elk geval tenminste twintig jaar, want ook
ondergetekende heeft er in de jaren 1958-1961 nog volop les uit gekregen op
bovengenoemd internaat. Jammer is voorts, dat er geen bibliografie is opgenomen.
Nu moeten we bijvoorbeeld alle voetnoten doorlopen om enigszins een beeld te
krijgen van alle eerder publikaties van B. Voets (en dat zijn er heel wat!). Het boek
als geheel verdient alle lof en wordt dan ook warm aanbevolen. Tevens hoop ik dat
veel bisdommen dit initiatief zullen volgen.
Panc Beentjes
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binnenkant achterplat

Personalia
Ludo Abicht, geboren 1936. Behaalde het doctoraat Germaanse talen aan de
Universiteit van Cincinatti, VSA, met een studie over Der Prager Kreis. Verbonden
aan het Instituut voor Marxistische Vorming, Brussel.
Adres: Jules Moretuslei 94, B-2610 Wilrijk.
Rudolf Boehm, geboren 1927. Hoogleraar aan de Gentse Rijksuniversiteit (algemene
en moderne wijsbegeerte). Auteur van o.m. Kritik der Grundlagen des Zeitalters
(1974), Nederlandse vertaling 1977; in voorbereiding: Aan het einde van een tijdperk.
Politiekfilosofische aantekeningen.
Adres: Blandijnberg 2, B-9000 Gent.
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 IJU.
Lieve Jacques: adres redactie.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde er in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
Jules van Ackere, geboren 1914. Studeerde aan het Koninklijk Conservatorium en
aan de Universiteit van Gent. Professor in de Italiaanse taal en literatuur aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Naast een aantal studies over
Pirandello, Dino Buzzati en de Italiaanse Renaissance publiceerde hij als musicoloog
gespecialiseerde studies over o.m. Ravel, Debussy, A. Berg en algemenere werken
over muziek.
Adres: Jean de Bolognelaan 38, B-1020 Brussel.
Louis Van Bladel s.j., geboren 1923. Promoveerde in de filosofie aan de Gregoriana
op een proefschrift over Schelling. Publiceerde Kerngedachten van Karl Marx in
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maatschappijkritiek in 1980; artikelen in Bijdragen en in Streven. Is professor in de
ethiek en de hedendaagse filosofie aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius en
aan de Universitaire Instelling, beide te Antwerpen.
Adres: Sanderusstraat 5. B-2018 Antwerpen.
Dries van Coillie c.i.c.m., geboren 1912. Van 1939 tot 1954 werkzaam in China,
vooral als studentenpastor in Peking. Auteur van De Entousiaste Zelfmoord, verhaal
van zijn gevangenisjaren 1951-1954 in Peking (12 vertalingen). Houdt zich thans
vooral bezig met de studie van China. Lid van verschillende comités toegespitst op
het thema ‘China en het Christendom’.
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Sociale rechtvaardigheid: een hersenschim?
Het economisch liberalisme van J.A. Hayek
Paul Valadier
Economie heeft niets te maken met ethiek. Economen en politici moeten zich niet
laten storen door een begrip als ‘sociale rechtvaardigheid’. ‘De beste dienst die ik
mijn tijdgenoten nog kan bewijzen, is ervoor te zorgen dat de term “sociale
rechtvaardigheid” uit hun vocabularium wordt geschrapt. Willen we tot een serieuze
politieke discussie komen, dan moeten we erkennen dat het een term van twijfelachtig
intellectueel allooi is, dat hij thuishoort in demagogie of goedkope journalistiek;
verantwoordelijke mensen zouden zich moeten schamen de term nog ooit in de mond
te nemen’.
Dat zegt een van de leidende figuren van het neo-liberalisme, de nu 84-jarige J.A.
Hayek, Nobelprijs Economie 19741. In de Angelsaksische wereld geniet hij een
geweldige reputatie, zijn leerlingen en volgelingen (Milton Friedman en diens school
b.v.) zijn de min of meer directe inspiratoren van de Reagan-economie en worden
door een aantal Latijnsamerikaanse landen zoals Chili b.v. aangetrokken om ook
daar ‘orde op zaken te stellen’. Het omvangrijke oeuvre van deze econoom-filosoof
heeft inderdaad de ambitie om de ‘liberale principes van rechtvaardigheid en politieke
economie’ op nieuwe grondslagen te vestigen. Op een ogenblik dat van alle kanten
kritiek rijst tegen een buitensporige staatsinmenging en het echec van diverse
socialismen de impasse tussen theorie en praktijk schijnt bloot te leggen, wordt zijn
theorie gretig aangegrepen om het liberalisme nieuw leven in te blazen.
Op welke gronden verwerpt Hayek de notie van sociale rechtvaardigheid? Waar
zitten de zwakke plekken in zijn betoog? Met deze vragen begeven wij ons in een
fundamentele discussie over wat nu eigenlijk ‘het sociale’ en dus ook wat politiek
is. Het hele debat komt immers neer op de vraag: in

1

J.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty. A New Statement of the Liberal Principles of
Justice and Political Economy. Vol. I, Rules and Order; Vol. II, The Mirage of Social Justice;
Vol. III, The Political Order of a Free People, Routledge & Kegan Paul, London and Henley,
1973-1979. Bovenstaand citaat: II, 97.
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welke mate kunnen mensen hun samenleving veranderen en hun lot in eigen handen
nemen?

Sociale rechtvaardigheid: een superstitie
Er bestaat volgens Hayek een principiële onverenigbaarheid tussen de notie ‘sociale
of distributieve rechtvaardigheid’ en de principes van het nieuwe liberalisme. De
orde van de markteconomie - de term waaraan steeds weer gerefeerd wordt - wordt
grondig verstoord als je er het principe van wanorde dat ‘sociale rechtvaardigheid’
heet in binnenbrengt. Een opvatting als deze hangt samen met een hele
maatschappijvisie.
De moderne maatschappij is in Hayeks visie een Maatschappij van vrije mensen,
A. Smiths Great Society, Karl Poppers Open Society. In tegenstelling met de tribale
samenlevingen van vroeger hebben individuen en groepen in de moderne maatschappij
geen gemeenschappelijke doeleinden meer, doeleinden die door de structuur van het
geheel worden opgelegd. Dat stelt de individuen in staat vrij te oordelen en te beslissen
over wat ze zelf willen. In vroegere samenlevingen werden de sociale verhoudingen,
de zeden, de individuele moraal bepaald en gestructureerd door een
gemeenschappelijke finaliteit. In tribale samenlevingen is die finaliteit zelfs van die
aard, dat ze door de leden a.h.w. intuïtief aangevoeld wordt. Het maatschappelijk
gedrag wordt geleid door een sterke emotionele betrokkenheid.
Dat is niet meer mogelijk in een maatschappij van vrije mensen. Waar geen
gemeenschappelijke finaliteit meer bestaat, wordt geen onmiddellijk verband meer
gezien tussen een bepaald gedrag en de weerslag ervan op de hele groep of op dit of
dat individu. De sociale relaties zijn zo complex geworden, dat je geen duidelijk
zicht meer hebt op de gevolgen van een beslissing, ja, het wordt onmogelijk de
oorzaak van een bepaalde daad of situatie nog in verband te brengen met de intentie
of de verantwoordelijkheid van enige handelende instantie. In een kleinschalige
samenleving kan men nog proberen aan te wijzen wie verantwoordelijk is voor een
sociale wantoestand of onrecht en deze ter verantwoording roepen. In een moderne
maatschappij is dat uitgesloten; wie het toch wil doen, geeft blijk van een archaïsche
mentaliteit, leeft nog in een primitief ontwikkelingsstadium, waar men het nog
mogelijk achtte de sociale werkelijkheid in één coherente visie onder te brengen.
Om die reden is het binnensmokkelen van het begrip ‘sociale rechtvaardigheid’ in
de Grote Maatschappij een nostalgische en bijgelovige aangelegenheid: nostalgie
naar een gesloten
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maatschappij die niet meer bestaat, bijgeloof dat uitgaat van de veronderstelling dat
er in de sociale verscheidenheid ‘iemand’ aan het werk is, ‘iemand’ die men
aansprakelijk kan stellen, zoals een naïeve mentaliteit zich op een God beroept tegen
de zogenaamde onrechtvaardigheden van de natuur.

Een schadelijk bijgeloof
‘Sociale rechtvaardigheid’ is een leeg begrip geworden. Wie het hanteren, weten niet
waarover zij het hebben. Van twee dingen één: ofwel dromen zij van een maatschappij
die niet meer bestaat, waar ieder individu vertrouwd was met de aard en de invloed
van de handelingen van alle anderen, ofwel praten zij om niets te zeggen. Hoe kàn
men immers nog te weten komen wat ‘sociaal rechtvaardig’ is, welke handelingen
nodig zijn opdat hun gevolgen met zekerheid diegenen ten goede komen die wij de
minst bedeelden achten? ‘Op internationaal niveau is het totale gebrek aan enig
algemeen aanvaard referentiepunt, aan enig principe in functie waarvan “sociale
rechtvaardigheid” bepaald zou kunnen worden, onmiddellijk evident’ (II, p. 90). Dat
alleen al zou ons tot voorzichtigheid moeten manen. Maar het beroep op sociale
rechtvaardigheid spiegelt ons voor dat wij, op grond van een mythische voorstelling
van de maatschappij die zogezegd door een verantwoordelijke wil gedreven wordt,
wél over zulke criteria beschikken en wél kunnen ingrijpen. Welnu, dat
interventionisme verstoort en vernietigt het spel van de regels die de Grote
Maatschappij in evenwicht houden.
Voor een goed begrip van Hayeks kritiek is het nodig hier een duidelijk onderscheid
te maken tussen wat hij ‘gedragsregels’ en wat hij ‘organisatieprincipes’ noemt (Vol.
I, Rules and Order, hfst. 1 en 2).
Heel zijn analyse berust op een sociaal evolutionisme: elke samenleving ontwikkelt
zich via discontinue kleine wijzigingen in een complex samenspel van microscopische,
onmerkbare aanpassingen. Deze permanente evolutie wordt op gang gehouden door
de initiatieven van individuen en groepen, maar voltrekt zich onbewust. Als individuen
en groepen een initiatief nemen, doen ze dat niet omdat hun een globale verandering
voor ogen staat, maar gewoon omdat ze op een gegeven situatie willen reageren
vanuit de belangen en noodwendigheden van het leven. Dit proces brengt een spontane
orde van de maatschappij voort, die haar beslag vindt in een geheel van ‘gedragsof spelregels’. Door de traditie overgeleverd, door niemand ooit ingesteld, wezenlijk
negatief van aard, algemeen, abstract en
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voor iedereen gelijk, bepalen ze onder welke voorwaarden een handeling geoorloofd
en mogelijk is of niet en doen ze ons, om het feit te compenseren dat wij nooit àlle
elementen van een gegeven situatie kunnen kennen, een algemeen referentiekader
aan de hand, waarbinnen we verder vrij blijven en zelf kunnen uitmaken wat we
concreet willen.
Het gevaar nu is groot dat we die ‘gedrags- of spelregels’ verwarren met
‘organisatie- of interventieprincipes’. Dan dreigen we het originele karakter van de
Grote Maatschappij te miskennen. Deze heeft haar uiterste complexiteit slechts
verworven doordat ze zich los gemaakt heeft van een maatschappijtype dat als een
organisch geheel werd opgevat; ze heeft zich ontwikkeld tot een niet
gehiërarchiseerde, niet door een gemeenschappelijk doel gefinaliseerde ‘spontane
orde’. Deze orde dreigen we grondig te verstoren als we in de ‘gedragsregels’
organisatieprincipes, principes van een bewuste en gewilde interventie invoeren, die
precies voorschrijven wie wat en hoe moet doen. Als we ‘sociale rechtvaardigheid’
als zo'n interventieprincipe hanteren, maken we ons aan die verwarring schuldig en
verstoren we de spontane orde van de gedragsregels; we stellen er een andere,
voluntaristische orde voor in de plaats, die ieders gedrag tot in de details wil regelen
met het oog op een gemeenschappelijk doel. ‘Een dergelijk project maakt het
onmogelijk dat de verschillende individuen nog op grond van eigen inzichten en
voor eigen doeleinden handelen, terwijl dit toch het wezen van de vrijheid is; het
verplicht hen te handelen, zoals de autoriteit voorschrijft, volgens haar inzichten en
voor doeleinden die zij vaststelt’ (II, 86).

Een totalitaire mythe
‘Gedragsregels’ en ‘interventieprincipes’ zijn even onverzoenlijk als b.v. de regels
van twee verschillende spelen. Je kunt de nadelen van de voetbalregels niet opheffen
door er die van het basketball aan toe te voegen; het gevolg zou totale subjectieve
willekeur zijn. Het betere is ook hier de vijand van het goede. Om bepaalde echte of
vermeende wanordelijkheden weg te ruimen, riskeert men de maatschappij in een
proces te verwikkelen dat het principe van de vrijheid vervangt door het storende
principe van de inmenging. Dit verstoort niet alleen de ‘spontane orde’, maar gaat
bovendien gepaard met een voortschrijdende bureaucratisering en een steeds grotere
uitbreiding van de politieke macht. En deze verlammen alle initiatieven, en vooral:
ze gaan uit van een verkeerde opvatting van ‘politiek’: ze gaan ervan uit dat de
machthebbers de concrete situaties van de econo-
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mische agenten kennen, dat zij kunnen uitmaken wat dezen moeten doen, dat zij de
concrete informatiemogelijkheden waarover de individuen beschikken (ten aanzien
van investeringen, nieuwe dienstverleningen enz.) kunnen vervangen door de
zogezegd betere informatie en oriëntatie die zij voor ogen hebben. ‘Interventie is
altijd onrecht: ze oefent dwang uit op het individu (veelal ten bate van een derde) in
omstandigheden waar anderen vrij uitgaan en voor doeleinden die niet de zijne zijn...
de personen die zo'n specifieke dwang ondergaan worden verhinderd hun activiteiten
aan te passen aan de door hen gekende omstandigheden, en zien zich verplicht
doeleinden te dienen waaraan anderen niet onderworpen zijn en die slechts
gerealiseerd zullen worden ten koste van onvoorzienbare gevolgen’ (II, 129).
Bovendien maakt het interventionisme de samenleving tot één groot slagveld
waarop de verschillende groepen en individuen hun eigen belangen gaan proberen
op te dringen en te verdedigen. In plaats van de inderdaad riskante onderlinge
competitie, die de bron is van algemene welvaart, komt nu de poging van iedereen
om zijn profijt te trekken uit de gemeenschappelijke rijkdom. Van de weeromstuit
wordt ook de democratie bedreigd: de meerderheid, in plaats van aan de wet
onderworpen te zijn, verheft zichzelf tot opperste wet en legt haar verlangens op aan
de gemeenschap als de opperste norm (vooral hfst. 12 en 16). Omdat de spelregels
verstoord zijn, kunnen nog alleen de sociaal geprivilegieerden of de luidruchtigste
schreeuwers hun belangen verdedigen. Het maximum aan ‘sociale rechtvaardigheid’
brengt een maximum aan onrecht voort: als enig mogelijke wet geldt opnieuw de
wet van de pressiegroepen. Via het waanbeeld van een doelgericht organisch geheel,
dat alle delen bepaalt en beheerst, knoopt het interventionisme opnieuw aan bij het
tribalisme. Het socialisme is ‘a revival of those tribal sentiments’ (II, 134). Het is
een filosofie die in de praktijk tot totalitarisme leidt, d.w.z. tot een steeds grotere
greep van de politieke macht en de tirannie van de meerderheid. Zij ontwricht de
Grote Maatschappij, doordat ze de conflicten en de rivaliteiten tussen de
belangengroepen aanwakkert, de onderlinge competitie, bron van alle vernieuwing,
verstikt en meteen ook de mogelijkheid van een progressieve verbetering van de
welvaart voor iedereen. Verre van de rechtvaardigheid te bevorderen, ondermijnt ze
de grondslagen zelf van de weergaloze ontwikkeling van de Maatschappij van Vrije
Mensen.2

2

Ander werk van J.A. Hayek o.m. The Road to Freedom, The Constitution of Freedom,
Individualism and Economic Order, The Pure Theory of Capital.
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Reële kwalen als aanknopingspunt
Het zou een grove vergissing zijn Hayeks ideeënwereld te herleiden tot de hier
besproken kritiek. Met die kritiek verbindt Hayek zelf positieve, concrete voorstellen
op het vlak van de economie (een pleidooi voor de marktcompetitie, voor méér
maatschappijen en vennootschappen) en van de politiek (hij schetst zelf in grote
trekken een Constitutie...). Wat men ook moge denken van zijn nu eens ernstige, dan
weer buitenissige voorstellen (de staat zou geen munt meer mogen slaan, iedereen
zou vrij moeten zijn de munt te gebruiken die hij verkiest), men dient goed in te zien
dat zijn kritiek steunt op een coherente sociale filosofie. Dààr dient het debat zich te
situeren, want die filosofie bepaalt Hayeks kritiek op de ‘verdelende rechtvaardigheid’,
die hij met de ‘sociale rechtvaardigheid’ identificeert. Welnu, die filosofie knoopt
aan bij heel reële kwalen van onze samenlevingen, die wij hier onder drie hoofdingen
kunnen onderbrengen.

Overtrokken beheersbaarheid
Wat Hayek in de eerste plaats betwist, met name in het eerste deel van zijn
standaardwerk, is wat hij het constructivisme noemt, de idee dat de maatschappij een
soort materie is die wij naar believen kunnen transformeren en modelleren. Het
constructivisme betoogt ‘dat de menselijke instituties slechts menselijke doeleinden
dienen indien zij bewust met het oog op die doeleinden ontworpen worden; vaak
zelfs dat alleen al het bestaan van een instelling bewijst dat ze met een bepaalde
bedoeling ingesteld is, en steeds dat wij de maatschappij en haar instituties zo opnieuw
te modelleren hebben, dat al onze activiteiten volledig geleid worden door
gemeenschappelijke doeleinden... Maar de opvatting dat wij alle heilzame instituties
aan een bewust ontwerp te danken hebben en dat alleen zo'n ontwerp ze tot nuttige
instituties gemaakt heeft en kàn maken - is grotendeels fout’ (II, p. 8-9).
Hayek is niet de enige die gewezen heeft op de noodlottige gevolgen van die grote
mythe van een maatschappij die men naar believen kan omvormen al naar gelang de
utopische idealen die men aankleeft. Maar de kracht van zijn betoog dwingt ons in
te gaan op de simpele maar vaak verzwegen vraag: wat bedoelt men eigenlijk wanneer
men het heeft over ‘de maatschappij veranderen’? Over alle polemiek heen dwingt
Hayek ons te vragen naar de natuur van het sociale, zijn structuren en eigen
regelmechanismen: hij noopt tot een ontmaskering van de min of meer denkbeel-
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dige schema's die men op dat gebied pleegt te hanteren zonder ze op hun waarde te
toetsen.
Alle simplisme is ook hier uit den boze, met name de bedrieglijke tegenstelling
tussen de enen - de socialisten - die de maatschappij willen veranderen en de anderen
- de liberalen - die hardnekkig zouden zweren bij het status quo. Hayek zelf is een
overtuigd voorstander van een maatschappij-in-ontwikkeling en stelt dat de Open
Maatschappij voortdurend evolueert. Meer nog, hij betoogt dat het juist de bewuste
inmenging van de politiek is die, door onbegrip van de natuur van het sociale of in
naam van een gebrekkig rechtvaardigheidsideaal, die evolutie blokkeert en de
maatschappij doet verstarren onder de domper van de bureaucratie of het totalitarisme.
Men doet er verkeerd aan, na een vluchtige lectuur van Hayeks compromisloze
stellingname, de reële problemen die hij stelt uit de weg te gaan. Valt elk ontwerp
van maatschappelijke verandering onder de veroordeling van het constructivisme?
Bestaat er zoiets als een centrale instantie die voor die verandering instaat? Zijn er
in het complexe geheel van de sociale verhoudingen toch niet enkele van een
fundamenteler en meer doorslaggevende aard? In de mate waarin Hayeks theorie
dergelijke vragen opnieuw opwerpt, dwingt hij ons een aantal krachteloze en
ontmoedigende mythes los te laten voor een genuanceerder en klemmender benadering
van de sociale werkelijkheid.

Overtrokken politieke macht
Hayeks hardnekkige veroordeling van elke vorm van staatsinmenging is slechts te
begrijpen vanuit zijn grondige argwaan ten opzichte van de macht: ‘De effectieve
beperking van de macht is het belangrijkste probleem van de maatschappelijke orde’.
Dit verklaart zijn onverzettelijke wil om de staatsbureaucratieën te ontmantelen, de
moderne staat zijn geprivilegieerde positie in de samenleving te ontnemen, de
democratie te bevrijden van de willekeur van de meerderheden. Hij wil vooral een
einde maken aan heel die machtsuitbreiding, die tenslotte berust op de intellectuele
dwaling van een antropomorfische voorstelling van de maatschappij: de politieke
macht zou de commandopost zijn die de maatschappij moet opbouwen en verenigen
onder het gezag van één coherente wil.
Ook al is Hayeks pleidooi voor een containment van de politieke macht ingegeven
door betwistbare sociale opvattingen, dan nog dwingt hij ons tot de erkenning van
het ‘inflatoire’ karakter van de heersende idee en praktijk van de politieke macht.
Het politieke is niet het centrum noch de top van het sociale, niet het hoofd noch de
hersens van het lichaam, van-
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waar de impulsen en energieën neerdalen over een vormeloze en ongeordende
werkelijkheid. ‘De politiek onttronen’ (hoofdstuk 18) betekent niet ervan dromen
dat ze geheel verdwijnt, maar wel dat men er de wezenlijk relationele natuur van
leert inzien. De politieke macht is niet het enige bewustzijnsniveau van een
samenleving: wie op dat niveau verkeert, heeft nog niet vanzelf een bijzondere en
geprivilegieerde wetenschap omtrent het goed van de gemeenschap en het zijn niet
vanzelf de beste coördinatoren van de activiteiten van het geheel die daar zitten. De
(politieke) macht mag niet de pretentie hebben de andere kennis- en beslissingsniveaus
te vervangen: het is niet zo dat de andere instanties (ondernemingen, regio's,
verenigingen) alléén het trieste voorrecht zouden hebben van een slechts partiële
visie op het geheel. Hayeks anarchiserende kritiek leert ons beter zien dat de macht
geenszins boven het sociale zweeft, dat haar wezenlijke functie er niet in bestaat een
blinde maatschappij voor te schrijven wat er moet gebeuren maar de maatschappij
te helpen ont-dekken wat zij wil, uitgaande van de rijke verscheidenheid en de
complexiteit vol tegenstellingen die in die maatschappij voorhanden zijn. Macht
weet niet méér dan om het even wie: ze is slechts - of zou moeten zijn - de instantie
met behulp waarvan een samenleving, met haar conflicten en haar onzekerheid over
zichzelf, poogt te ontdekken wat zij kàn willen.

Overtrokken rationaliteit
Hayeks kritiek op de uitwassen van de democratie of het totalitaire gevaar en zijn
ophemeling van de vrije marktcompetitie krijgen pas hun volle betekenis en gewicht
in het licht van zijn nog fundamenteler filosofische houding ten aanzien van de
menselijke kennis, die ten grondslag zou liggen aan het constructivisme: men méént
te weten wat de natuur van de maatschappij is, welke wetten haar ontwikkeling
beheersen, welke de behoeften en voorkeuren van het individu zijn. Hayeks
liberalisme zet zich sterk af tegen het optimisme van de Verlichting en berust zelf
op een rationalisme van het niet-weten. Het socialisme meent te weten waarin het
goed van de maatschappij bestaat, en leidt daarvan een voluntaristische politiek van
sociale verandering af. Hayeks liberalisme daarentegen gaat uit van het postulaat dat
niemand het geheel vermag te overzien en elke kennis begrensd is; het individu
vergaart zijn altijd partiële informatie vanuit zijn eigen standplaats in het geheel en
moet derhalve riskante initiatieven nemen in een onmogelijk te overwinnen
onzekerheid omtrent de gevolgen daarvan voor anderen. De wetten van de vrije markt
geven wel aanwijzingen, signalen (de prijzen b.v.) maar vormen nooit een volmaakt
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systeem. Het gaat zoals in een spel: waar een winnaar is, is ook een verliezer, maar
de verliezer weet dat hij een vorige keer gewonnen heeft, een volgende keer misschien
weer winnen kan. Wie de wetten van de markt hun onvolkomenheid en eventuele
frustrerende gevolgen verwijt, is het slachtoffer van de mythe van de onbereikbare
perfectie en droomt van een organische (totalitaire) maatschappij, waarin alle
individuele wilsuitingen volmaakt op het geheel afgestemd zouden zijn.
Hayeks rationalisme is dus alles behalve dat van een triomfantelijke, alles
beheersende rede. Het is het rationalisme van een beperkte, concrete, voor zichzelf
ondoorzichtige rede gevangen a.h.w. in een traditie die ze gekregen heeft en niet zelf
bepaald, in de pedagogische regels van juist gedrag waarvan zij niet altijd de
gegrondheid kan doorzien, in een sociale, economische en geografische situatie die
zij nooit volledig beheerst. ‘Man is not and never will be the master of his fate: his
very reason always progresses by leading him into the unknown and unforeseen
where he learns new things’ (de laatste zin van het hele werk, door Hayek zelf
onderstreept). Tegen het willekeurig constructivisme stelt Hayek dat de maatschappij
evolueert dank zij menigvuldige invloeden die niemand als zodanig wil, volgens een
systeem van subtiele aanpassingen zoals een organisme zich stapsgewijze aanpast
aan het omgevend milieu. Het socialistisch constructivisme brengt verlamde en
onbeweeglijke maatschappijen voort, waarin de wetenschappelijke en economische
vooruitgang stagneert. De principes van de Grote Maatschappij daarentegen scheppen
de voorwaarden van de voortdurende verandering van de maatschappij. Alleen een
getemperd rationalisme geeft het individu opnieuw zin voor - en moed tot - risico:
het waarborgt geen succes, maar neemt evenmin alle initiatief af ten behoeve van
een zogenaamd verlichte algemene wil.

De blinde vlekken van een theorie
In sommige landen inspireren Hayeks theorieën nu reeds een aantal economische
projecten. De kans zit erin dat dit eveneens bij ons zou kunnen gebeuren, al was het
maar uit reactie tegen de toenemende staatsinmenging. Om die reden is een
fundamenteel debat geboden. Met name een debat over het sluitstuk van Hayeks
theorie, zijn kritiek van de sociale rechtvaardigheid. Deze kritiek is immers
onlosmakelijk verbonden met zijn verwerping van het politieke interventionisme en
zijn interpretatie van de maatschappij als een spontane orde.
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We gaan hier niet verder in op sommige van Hayeks ergerlijke simplificaties: elk
verzet tegen zijn theorieën is in zijn ogen blijkbaar niets anders dan een louter
emotionele reactie of superstitie. Even arbitrair en simplistisch is de manier waarop
hij alle vormen van socialisme vereenzelvigt met totalitarisme. En het schijnt hem
helemaal niet te verontrusten dat een ‘maatschappij van vrije mensen’ en een relance
van de vrije markteconomie kennelijk niet mogelijk zijn zonder een krachtig militair
regime als het Chileense.
Het wezenlijk zwakke punt in Hayeks theorie is zijn opvatting over het sociale
wezen van de mens. Ondanks zijn bewondering voor - en erkende schatplichtigheid
aan - de culturele antropologie, schijnt hij geen besef te hebben van de ongemene
complexiteit van de maatschappelijke werkelijkheid. Zijn interpretatieschema's
stammen overigens nu eens uit de biologie (de maatschappij als lichaam), dan weer
uit de cybernetica (de maatschappij als informatiesysteem), of de fysica (de
maatschappij als een evenwicht tussen krachten). Al die schema's zoeken de
merkwaardige idee te bevestigen van een spontane, zichzelf regulerende orde.
Tevergeefs zoekt men naar enige demonstratie of illustratie van een dergelijke orde:
het uitentreuren herhalen van het thema moet de afwezigheid van enige argumentatie
goedmaken.
Het enige aanwijsbare fundament van de spontane orde schijnt uit de traditie te
komen: door hun acties en reacties ontwikkelen en wijzigen de mensen gedragsregels
die erkend en gevolgd worden omdat zij hun deugdelijkheid bewezen hebben. Maar
Hayek schijnt niet te beseffen hoezeer het produkt van de traditie een uitermate bont
geheel is, vol verscheidenheid en contradicties, bestaande uit gedragsregels, mythen,
historische voorstellingen, vooroordelen waarin lang niet alle groepen of klassen
zichzelf herkennen. Niets van dat alles heeft iets spontaans: het is het produkt van
eeuwen, getekend door geschiedenis en collectieve voorstellingen. Niets van dat
alles vertegenwoordigt een orde waarvan men het immanente regelmechanisme te
respecteren zou hebben. Wat Hayek van die spontane orde zegt, spruit eerder voort
uit een theoretische wens dan uit empirische waarneming van de concrete evolutie
van ingewikkelde maatschappijen. Men zou heel veel moeite hebben om het door
hem gepostuleerde mechanisme ook maar ergens aan het werk te vinden.
Juist omdat die zeer verscheiden tradities en regels niet in een spontane orde
resulteren, moet er in dat disparate geheel een orde van rechtvaardigheid aangebracht
worden. Als we de veelvormige sociale werkelijkheid aan zichzelf overlaten, mondt
dit uit in een sociale en politieke chaos, in schreeuwende sociale ongelijkheden, in
de verbrokkeling van de maat-
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schappij in elkaar tegengestelde groepen die zich achter hùn regels, hùn gewoonten
en gebruiken verschansen... Omdat de maatschappijen, zoals ze ons door de traditie
overgeleverd zijn, als zodanig niet volkomen geordend zijn, behoort het tot de roeping
van de mens er een menselijke orde in aan te brengen. Natuurlijk moet daarbij
rekening worden gehouden met de verworvenheden van de traditie: zelfs Marx kon
zich geen verandering van de maatschappij voorstellen die niet zou steunen op de
erfenis van het verleden. Maar de eigenlijke politieke taak van de gesocialiseerde
mens bestaat erin een menselijke zin te geven aan wat hem overgeleverd is. Dat is
de grondslag van de sociale rechtvaardigheid en de bestaansreden van de sociale en
politieke actie.

Een politiek zonder moraal
Hayeks verwerping van de idee van verdelende rechtvaardigheid vloeit voort uit zijn
mechanistische opvatting van maatschappij en politiek. Indien immers de
maatschappelijke orde geregeld wordt door een delicaat mechanisme als dat van een
horloge (een vaak door Hayek herhaalde vergelijking), dan kan elke overijlde ingreep
inderdaad niets anders doen dan dit subtiele evenwicht verstoren. Dezelfde
mechanistische zienswijze beheerst Hayeks visie op de politiek: deze hoeft slechts
de regels van de spontane orde te doen respecteren en moet zichzelf elke storende
inmenging ontzeggen. De politiek stelt zich garant voor het geregelde sociale leven
en verdedigt het tegen de verstoringen van de regels die haar zelf ontgaan.
Hayeks fantasma van de ‘spontane orde’ sluit aldus elke sociale of politieke actie
voor (meer) rechtvaardigheid uit en reduceert de hele politiek tot een controle-apparaat
dat moet waken over de goede werking van de regels van de spontane orde. Maar
wie alle actie of invloed op de geschiedenis uitsluit, sluit meteen de moraal uit de
politiek uit. En dan wordt de idee van sociale rechtvaardigheid vanzelf een loos
begrip. De politiek hoeft zich dan niet in te laten met de al dan niet gegronde aspiraties
en verlangens van de mensen, dat leidt alleen maar tot ‘moralisering’. Ze moet niet
de smeltkroes zijn waarbinnen menselijke verwachtingen met elkaar in conflict
geraken en elkaar kunnen verhelderen. Ze dient uitsluitend de regels van juist gedrag
te respecteren zonder zich te bekreunen om bestaande morele opvattingen, verlangens
en idealen. In die zin kan men zich nauwelijks een treffender en overtuigender
demonstratie indenken
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van de onverenigbaarheid tussen liberalisme en moraal (rechtvaardigheid) dan de
theorie van Hayek.
In werkelijkheid echter bestaat een dergelijke onverenigbaarheid tussen een
maatschappij van vrije mensen en de verdelende rechtvaardigheid niet: Hayek
construeert ze op grond van zijn imaginaire voorstelling van een spontane orde en
zijn al even denkbeeldige opvatting van de verdelende rechtvaardigheid, die hij
zonder meer identificeert met een toenemende staatsbureaucratie. Zijn onbegrip van
de moraal (en dus ook de rechtvaardigheid) leidt ertoe dat hij in elke interventie ten
bate van rechtvaardigheid een uitbreiding van de staatsmachinerie ziet. Terecht klaagt
hij de tendens in onze samenlevingen aan die alleen van de staat de verdediging van
belangen en de verzekering tegen risico's verwacht, maar dat wil niet zeggen dat
verdelende rechtvaardigheid onvermijdelijk neerkomt op (nog meer) bureaucratie.
Het is integendeel juist de rechtvaardigheidsidee die ons o.m. ook in staat stelt de
onbillijke verstaatsing te kritiseren en te bedwingen. Het is dan ook verbazend, dat
Hayek nergens in zijn werk de traditionele definitie van de rechtvaardigheid vermeldt:
ieder het zijne geven. Misleid door zijn mechanistische visie op het recht,
vereenzelvigt hij de verdelende rechtvaardigheid zonder meer met de
vermenigvuldiging van autoritaire reglementen en de verlamming van het individuele
initiatief.

Het geweld van de ‘spontane orde’
Op één punt breekt Hayek met het klassieke liberalisme, dat samenhing met het
utilitarisme: hij distantieert zich van elk optimistisch geloof. Zijn rationalisme van
het niet-weten gaf ons al te verstaan dat er nooit enige min of meer spontane
overeenstemming te verwachten is van een verzoening tussen de vele particuliere
belangen en opties. Zelfs het marktmechanisme wordt door Hayek helemaal niet
voorgesteld als een mirakeloplossing: men dient het eerder te vergelijken met de
regels van een spel, dat winnaars en verliezers aanduidt volgens principes of
toevalligheden die niets van doen hebben met morele verdiensten. Geen enkele
beslissing kan ooit met zekerheid voorzien welke gevolgen ze voor anderen zal
hebben. En op dat stramien van onoverkomelijke onwetendheid dient volgens Hayek
een maatschappij van vrije mensen zich te ontplooien. Je zou verwachten dat hij ten
minste in deze context enige plaats zou inruimen voor de conflicten en tegenstellingen
als beslissende momenten van een maatschappelijk leven dat zoekt naar een moeizame
overeenstemming over ge-
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meenschappelijke doeleinden. Maar in een mechanisme van economische
mededinging dat verloopt volgens de regels van een spontane orde, is daarvoor geen
plaats: de competitie speelt zich af binnen de vastliggende regels, ze stelt die regels
zelf niet ter discussie.
Hoe getemperd en bescheiden Hayeks rationalisme ook lijkt, het getuigt alles bij
elkaar nog van een naïef optimisme. Alles verloopt alsof mensen geen belangen te
verdedigen hadden, geen waarden aankleefden waarvoor zij willen leven en strijden.
Alsof de mens in de eerste plaats een economisch wezen was, en niet een wezen
gedreven door moreel verlangen, op zoek naar beter leven en naar zin. Die miskenning
van 's mensen diepste wezen is de uiteindelijke verklaring van Hayeks miskenning
van het geweld. Zijn mechanistisch schema ignoreert volkomen het feit en de analyse
van 's mensen verlangen om goed te leven, om een waardevol bestaan te leiden, en
om derhalve, waar het nodig is, voor (meer) rechtvaardigheid in het geweer te komen.
Als de kunst van de sociale rechtvaardigheid er uitsluitend in zou bestaan de
gevestigde spelregels te doen respecteren, zoals een scheidsrechter op een sportveld,
dan is het helemaal niet meer te begrijpen waarom mensen toch zoveel moeite hebben
om het eens te worden over de ordening van hun gemeenschapsleven. Die moeilijkheid
spruit juist voort uit het feit dat mensen het niet over abstracte regels moeten zien
eens te worden, maar over waarden van samen-leven als rechtvaardigheid, vrijheid,
vrede... en daaromtrent bestaan de grondigste meningsverschillen. De tragische
grootheid van het maatschappelijk leven is juist dat individuen en groepen slechts
enige (overigens nog betrekkelijke) eenstemmigheid over die waarden kunnen
bereiken in en door discussie en strijd. En dat fundeert nog eens de sociale
rechtvaardigheid als een noodzakelijke onderneming, een nooit voltooide en ook
riskante onderneming, omdat het verlangen om eens en voorgoed die rechtvaardigheid
te vestigen inderdaad kàn leiden tot barbaars totalitarisme, daarin heeft Hayek gelijk.
Noodzakelijk blijft ze echter, omdat er in de mens oneindig meer is dan het verlangen
om het eens te worden over abstracte regels: het verlangen om door de ander erkend
te worden in zijn eigen waardigheid. Paradoxalerwijze is juist dat verlangen tegelijk
de bron van de meest ongenadige conflicten. Een liberalisme dat als antwoord op
het menselijk zoeken naar zin niets anders te bieden heeft dan een oproep tot respect
voor de abstracte regels van de sociale orde, maakt bitter weinig kans om gehoord
te worden.
Sociale rechtvaardigheid, een mythe en een superstitie? Alleen voor wie de
maatschappij beschouwt als een produkt van een spontane orde, de poli-
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tiek als de instantie die alleen maar voor het respect van die orde moet zorgen, de
mens zelf als een wezen dat al tevreden is als het in het maatschappelijk spel een
plaats krijgt en initiatief kan ontplooien. Hayeks evolutionistisch liberalisme hangt
samen met een antropologie die het morele verlangen en het daarmee verbonden
geweld ignoreert. Het is blind voor zijn eigen theoretische en praktische
gewelddadigheid, kortom voor zijn fundamentele onrechtvaardigheid. Het is dan ook
niet zo verwonderlijk dat het, waar het door een militair regime wordt doorgedrukt,
niet een spontane orde maar een onmenselijke chaos voortbrengt3.

3

De oorspronkelijke, uitgebreider versie van dit artikel verscheen eerder in Etudes, januari
1983.
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Chili's neoliberaal economisch experiment
Renato Hevia
De resultaten van het in Chili beproefde neoliberaal economisch model geven veel
stof tot nadenken. Nadat Chili tientallen jaren lang in zijn bestaansmiddelen had
zoeken te voorzien aan de hand van een ontwikkelingsmodel dat vooral stoelde op
eigen produktie ter vervanging van de import, markeerde het jaar 1973 een totale
koerswijziging naar een open ontwikkelingsmodel: Chili zou zich voortaan open
stellen voor de internationale markt, de import van vreemde goederen en kapitalen
bevorderen, en meedoen aan de vrije competitie op de wereldmarkt met de eigen
produkten die goed in die markt lagen.
Tijdens de anderhalve eeuw democratie die aan dat keerpunt was voorafgegaan,
hadden de een na de ander steeds bredere lagen van de bevolking (middenstand,
arbeiders, vrouwen, boeren, jeugd) alsmaar actiever deelgenomen aan het nationale
leven. Chili begon net een ontwikkelingsstadium te bereiken dat bevredigende
resultaten opleverde, al waren lang niet alle problemen van de baan. In dat ruim
gespreide proces van voortschrijdende democratisering had de staat altijd een
belangrijke rol gespeeld als verdediger van het algemeen belang en bevorderaar van
de nationale ontwikkeling ten bate van allen. Vooral sinds het begin van de jaren
veertig ontpopte de staat zich tot de grote promotor van de nationale ontwikkeling
door de onderneming van grote werken waartoe geen enkele particuliere instantie in
staat was. Die hebben de vooruitgang van het land ten zeerste bevorderd. In die
context kwam de Vereniging ter Bevordering van de Produktie CORFO (Corporación
de Fomento de la Producción) tot stand, die de ontwikkeling stimuleerde van de grote
nijverheden van de petroleum, het staal, de elektriciteit, de cellulose, de petrochemie
e.a. Samen met de aanleg van het nationale wegennet werden dijken gebouwd, werd
de elektrificering tot in de verste uithoeken doorgetrokken, schoten scholen, hospitalen
en woningen uit de grond aan een tempo dat soms dat van de bevolkingsaangroei
overtrof. Ondertussen investeerde men ook voor de toekomst in de houtnijverheid,
de groenteteelt en nieuwe industrieën. Er kwam eveneens een betere - weliswaar nog
vaker falende -
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inkomensverdeling tot stand samen met een groter bewustzijn van nationale solidariteit
en medeverantwoordelijkheid.

De breuk
Dat alles kon evenwel niet verhinderen dat het tot een nationale crisis kwam. De
republiek was niet opgewassen tegen de eisen van medezeggenschap en bevrediging
van nog steeds onvoldane primaire behoeften: zij slaagde er niet in een vreedzame
consensus te bewerkstelligen omtrent nog radicaler en noodzakelijke hervormingen.
De landbouwhervorming liep uit op een chaos. De sociale en economische eisen
werden op een dermate onredelijke wijze opgeschroefd dat wat een echte,
democratische volksrevolutie was geweest, in het geweld ten onder ging. De militairen
namen de macht over en bleven daar, tegen alle verwachtingen in. Zij besloten het
land een ander gezicht te geven. En niet alleen een ander gezicht, maar een andere
mentaliteit.
Zij wilden orde op zaken stellen, een nieuwe levensstijl ingang doen vinden, een
einde maken aan vele oude tradities. Stap voor stap kwamen zij ertoe zich volledig
te engageren voor het nieuwe model van neoliberale ontwikkeling dat
Latijnsamerikaanse afgestudeerden in Chicago hadden opgestoken. Dat model paste
perfect bij hun anticommunistische mentaliteit en bij hun opvatting van de ‘Nationale
Veiligheid’ als de eerste opdracht van het nationaal gezag.
Vanaf dat moment begon de Chileense regering geleidelijk alle (staats)inmenging
in het economisch proces weg te werken om alsmaar vrijer spel te laten aan de wetten
van het marktmechanisme. Het kwam erop aan het forse deficit in de staatsbalans te
drukken en de staat te verlossen van de last van honderden ondernemingen die slechts
verliezen produceerden. In beide voornemens is men grotendeels geslaagd. Bedroegen
de staatsuitgaven nog 26% van het BNP in 1974, dan waren ze al op 19,7%
teruggevallen in 1979. De privatisering van de staatsbedrijven kende eveneens een
snel verloop: van de 507 staatsbedrijven van 1973 restten er in 1980 nog slechts 15,
de belangrijkste weliswaar, zodat de staat nog steeds de grootste ondernemer en
arbeidgever van het land is.
De Chileense industrie die voordien overmatig sterk tegen de buitenlandse
concurrentie beschermd was geweest (door buitensporige invoerrechten ten bedrage
van 93% in 1973!), werd nu op enkele jaren tijds gedwongen op praktisch gelijke
voet de internationale mededinging aan te gaan: de invoerrechten waren in 1979
gereduceerd tot een eenvormige 10% voor
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alle ingevoerde produkten behalve auto's. Jammer genoeg viel die periode juist samen
met een alsmaar sterkere protectionistische reflex van de rijke industrielanden, die
hun eigen produkten wensten te beschermen. Landen als de VS, Japan en de EG
hebben zich de laatste jaren tegen een aantal Latijnsamerikaanse produkten te weer
gesteld met steeds hogere invoerrechten: die bedragen thans gemiddeld 40% voor
textielprodukten, 15 tot 20% voor industriële produkten en voor afgewerkte
voedingsmiddelen 22% in de VS en 68% in het (liberale?) Japan! Waar dus de
Chileense industrie eertijds een overdreven bescherming had genoten die een zekere
inefficiëntie in de hand werkte, werd zij nu brutaal opengegooid voor de buitenlandse
mededinging. Daartoe diende men vreemd kapitaal aan te trekken. De hele
economische politiek berustte op het beginsel van de volkomen vrije markt, vooral
dan met betrekking tot de prijsvorming en het verkeer van kapitalen. Daardoor kwam
een financiële markt tot stand die vrij aanlokkelijk was voor het buitenlands kapitaal,
dat dan ook - althans voor een tijdje - overvloedig binnenstroomde.
Tegelijk met de nieuwe, algemene lijnen van de economische politiek werden
maatregelen uitgewerkt om de economische activiteit in de privé-sector te stimuleren
en het maximale rendement van de ondernemingen te bevorderen. Een aantal directe
belastingen op het kapitaal werden verminderd of opgeheven. De belasting op het
werkinstrument werd verminderd. De belastingen op het patrimonium en de
kapitaalwinst werden afgeschaft. Waar het voor de regeerder vóór alles op aankwam
was: de economie te stabiliseren en opnieuw het vertrouwen te winnen van de
ondernemerswereld en de internationale financiële kringen, die hen de nodige
middelen aan de hand moesten doen om in de competitieve sectoren de produktie
op te drijven, in de stagnerende sectoren de kosten te dekken, en de op de toekomst
gerichte investeringen te vermeerderen. Tegelijk echter nam de Chileense buitenlandse
schuld voortdurend toe: van 4 miljard dollar in 1973 liep zij op tot 15 miljard in 1981
(waarvan 4,8 voor rekening van de staat en 12,2 miljard voor rekening van
particulieren).
Maar daarmee is lang nog niet alles gezegd. De forse ommezwaai in het economisch
beleid diende gepaard te gaan met verreikende sociale en politieke ingrepen: de
afkondiging van een nieuwe arbeidswetgeving, een substantiële hervorming van het
stelsel van de maatschappelijke zekerheid, nieuwe richtlijnen voor de sociale diensten
(onderwijs, gezondheid, huisvesting), nieuwe systemen van administratieve
decentralisatie en regionalisatie en daar bovenop, als overkoepelend en alles
bevestigend sluitstuk, de autoritaire afkondiging van een nieuwe politieke grondwet.
Het neoliberale model, geïnspireerd op theorieën van Milton Friedman en
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de school van Chicago, werd in Chili op zo'n uiterst rigoureuze wijze toegepast dat
men kon gewagen van een laboratoriumexperiment. De machthebbers hebben hun
hele macht in de weegschaal geworpen om over alle nodige middelen te beschikken
en alle van hen afhankelijke procesvariabelen onder controle te houden. In Chili zijn
de resultaten van die economische politiek tot op vandaag het voorwerp van debat
en discussie, met op de achtergrond het algemeen gevoelen dat het slecht gaat. De
enen blijven erbij dat de resultaten uitstekend waren en dat de huidige moeilijkheden
slechts van conjuncturele aard zijn. Voor de anderen daarentegen waren de resultaten
rampzalig en zijn ze te wijten aan de structuur zelf van het model. In feite hangt alles
af van de indicatoren die men uitkiest om het model op zijn waarde te toetsen én van
de criteria waarop die selectie berust.

Apologie van het model
De verdedigers van de consequente politiek van niet-inmenging in het
marktmechanisme kiezen bepaalde macro-economische indicatoren uit, aan de hand
waarvan zij het succes van de onderneming menen te kunnen aantonen. De inflatie
die in 1973 een rampzalige 600% bedroeg, was in 1981 teruggevallen op minder dan
9% en bedroeg in de eerste helft van 1982 slechts 0,4%! Na het dieptepunt van 1975
was er opnieuw een forse groei van de produktie: tussen 1977 en 1980 bedroeg de
gemiddelde jaarlijkse groei meer dan 8%. Het deficit in de staatsbalans nam op
beduidende wijze af en verzwond zelfs geheel in 1979! De uitvoer in de
niet-traditionele sectoren1 kent een dynamische groei en was in 1980 drie maal groter
dan in 1974. De internationale financiële reserves namen dermate toe dat zij tussen
1978 en 1980 een overschot bezorgden op de betalingsbalans. Dat was ten dele te
danken aan de toevloed van buitenlands kapitaal, die in de jaren 1978-1980 jaarlijks
gemiddeld 2 miljard dollar bedroeg. Volgens al die indicatoren, die trouwens vooral
voldoening schenken aan de internationale kredietinstellingen en privé-banken, heeft
de Chileense economie zich terdege versterkt, is dynamisch geworden en houdt nog
veel beloften in voor de toekomst. Wel zijn er sinds de tweede helft van 1981 netelige
problemen gerezen, maar die schijnen veroorzaakt te zijn ten dele

1

Groenten, fruit, hout, ingevroren weekdieren, minerale grondstoffen (behalve koper, Chili's
voornaamste exportprodukt), vloeibaar gas, polyethyleen enz.
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door een abnormale daling van de koperprijs, ten dele door de internationale recessie
die veel landen ertoe bracht hun markten af te grendelen voor onze produkten en
onze markt binnen te dringen met hun, door hen gesubsidieerde produkten. Die
handelspolitiek heeft al honderden, tot voor kort voorspoedige ondernemingen failliet
doen gaan2. Er was ook nog de verkeerd geïnspireerde manipulatie van de
wisselkoersen, waardoor men haast drie jaar lang op kunstmatige wijze de dollar
ondergewaardeerd heeft, terwijl op hetzelfde moment de binnenlandse inflatie sneller
steeg dan de internationale. Die wisselpolitiek veroorzaakte een ernstig onevenwicht
op de handelsbalans en bracht vele Chileense produkten in dusdanig grote
moeilijkheden dat de staat zich wel verplicht zag een aantal financiële instellingen
te steunen om hun failliet te voorkomen.
De verdedigers van het model betogen dat die recente moeilijkheden niets afdoen
van het feit dat het model goede resultaten opgeleverd heeft. Men hoeft slechts te
wachten op de oplossing van de wereldcrisis en een betere koperprijs om opnieuw
het groeiritme van weleer op gang te zien komen. Moeilijk te situeren in die
optimistische visie is het forse tekort van 4,8 miljard dollar op de lopende
betalingsbalans van eind 1981, en het zeer hoge tekort in de staatsbalans van 1982,
dat zonder de harde ‘correcties’ van april ll. ongeveer 1,5 miljard dollar had bedragen.
Nog hachelijker is de vraag hoe Chili ooit in staat zal zijn om de jaarlijkse 3,4 miljard
dollar te betalen, die het als rente op de hoog opgelopen buitenlandse schuld
verschuldigd is: dat bedrag alleen al komt overeen met 57% van de totale uitvoer!
En intussen is de invloed van buitenlands kapitaal sinds vorig jaar sterk verminderd.

Kritiek van het model
Wanneer men andere economische indicatoren kiest, dan ziet de appreciatie van het
Chileense economische beleid er heel anders uit. De kritiek op het model erkent in
het algemeen wel dat Chili de inflatie met succes bedwongen heeft, te meer daar dit
succes bereikt werd tijdens een periode van veralgemeende, stijgende inflatie in de
rest van de wereld. Vergeleken met het inflatieritme van de andere Latijnsamerikaanse
landen, was het

2

De officiële faillietverklaringen (er zijn er méér) bedroegen 82 in 1975, 132 in 1976, 228 in
1977, 324 in 1978, 369 in 1979, 427 in 1980, 433 in 1981 en 362 in de eerste zes maanden
van 1982.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

694
Chileense succes een opmerkelijk buitenbeentje. Maar inflatie is niet de enige
indicator.
Veel belangrijker voor een land is zijn reële economische groei. En die is, afgezien
van de jaren 1978 tot 1980 (waarin de economie zich herstelde van de zware terugval
die het model reeds had teweeggebracht) maar pover geweest. Van 1974 tot 1981
bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van de economie 4%. En dat groeipercentage
was geringer dan het voordien tientallen jaren lang volgehouden groeipercentage.
Sinds 1981 is de groei opnieuw sterk verminderd en in een recessiebeweging
terechtgekomen, die in 1982 vermoedelijk een produktievermindering van 8 tot 10%
met zich heeft gebracht. Een aantal andere cijfers zijn eveneens alarmerend: tijdens
de eerste vijf maanden van 1982 viel de industriële produktie terug met 15,6% ten
opzichte van dezelfde periode in 1981. Sinds 1981 is de landbouw verlamd. De
bouwnijverheid is aan het vastlopen: de bouw van nieuwe woningen viel tussen nov.
1981 - jan. 1982 terug met 64,5% ten opzichte van dezelfde periode een jaar voordien.
Tijdens de eerste zes maanden van 1982 gingen 362 ondernemingen failliet
(vergeleken met de 433 faillissementen voor het hele jaar 1981). In feite was de
bescheiden groei van de laatste acht jaar vooral te danken aan de groei van de
dienstensector, die toenam met een jaarlijks gemiddelde van 5,6%, terwijl de produktie
van goederen slechts aangroeide met een jaarlijks gemiddelde van 2%. Wanneer men
dan tenslotte de inkomensgroei per hoofd onderzoekt, dan ziet de hele zaak er nog
slechter uit. Kan men nog van een succes gewagen, wanneer de inkomensgroei per
hoofd de laatste acht jaar gemiddeld slechts 0,4% per jaar heeft bedragen? En zoals
de zaken er nu voorstaan zal zelfs die minimale groei niet behouden kunnen worden,
omdat het niveau van de nationale investeringen de laatste jaren te laag was. Van
1974 tot 1980 haalde het ternauwernood een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 15%:
alleen in het jaar 1980 kwam het opnieuw in de buurt van de historische
investeringsniveaus die tussen 1960 en 1970 een jaarlijks gemiddelde van 20,2 hadden
bereikt.
Wij hebben te maken met een ‘kortzichtig’ model dat weinig oog blijkt te hebben
voor de langere termijn. Er wordt niet meer geïnvesteerd in de koperontginning, de
infrastructuren, de wegen- en dijkenbouw, de scholen en ziekenhuizen. De enige
redplank zijn de buitenlandse investeringen, maar die bedroegen niet meer dan 200
tot 300 miljoen dollar per jaar, terwijl het land thans een goede 6 miljard dollar nodig
heeft (en in feite slechts 4,6 miljard per jaar investeert). Het deficit in de staatsbalans,
dat in 1979 geheel verzwonden was, dook in 1980 opnieuw op. En de handelsbalans
van 1981 sloot met een tekort van 2,6 miljard dollar. Dat betekent
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dat de staat veel moet uitgeven in een land dat jaarlijks 4 miljard dollar met de export
verdient maar 6,6 miljard uitgeeft voor geïmporteerde goederen.
En er is meer. Er bestaan nl. nog andere, heel belangrijke indicatoren om de
deugdelijkheid van een economisch beleid te beoordelen. Een daarvan is de
tewerkstellingsgraad die ermee bereikt werd. En het lijdt niet de minste twijfel dat
de omvang van de werkloosheid, die in Chili is ontstaan, een van de kwalijkste
gevolgen is van dit model van open economie.
Ten opzichte van de bekende historische cijfers is de werkloosheid in Chili de
laatste acht jaar verdrievoudigd. Bedroeg zij in 1973 nog 4,8% van de
beroepsbevolking (het gemiddelde van de jaren zestig was om en bij 6,3% geweest),
dan varieerde ze de laatste acht jaar tussen 14,5% in 1975, 14,1% in 1978 en 11,2%
in 1981. Maar opgepast! Bij die ‘officiële’ werklozen dient men de vele anderen te
voegen, die ondertussen ingeschreven werden in het zogeheten Programma van
Minimale Tewerkstelling, het PEM (Programma de Empleo Minimal). Houdt men
daarmee rekening, dan steeg de effectieve werkloosheid van 4,8% in 1973 tot 16,1%
in 1981. Mét de werklozen ingeschreven in het PEM bedroeg de werkloosheid in
maart-juni 1982 22,3% van de beroepsbevolking! In Santiago liep de werkloosheid,
zónder de ingeschrevenen in het PEM, in maart-mei 1982 al op tot 19,1% van de
beroepsbevolking, volgens de officiële cijfers... van het Nationaal Instituut voor
Statistiek (INE). Die indicator van de tewerkstelling alleen al wekt gerechte twijfels
aan de deugdelijkheid van een model dat voortdurend hoge werkloosheid als een
onvermijdelijke consequentie schijnt te impliceren, met alle sociale en morele ellende
vandien voor honderdduizenden gezinnen.
Naast het economisch onevenwicht, naast het povere resultaat in de sector van de
goederenproduktie en naast de aanslepende hoge werkloosheid die het model niet
heeft kunnen (of willen) oplossen, zijn er nog andere indicatoren die eveneens negatief
uitvallen. De reële lonen van de arbeiders zijn al die jaren verminderd, en net op het
moment dat zij het niveau van 1970 gingen bereiken, zijn ze door de recente crisis
opnieuw sterk gedaald. Volgens de gegevens van het INE waren de reële lonen
(waarvan de index in aug. 1981 99,3% bedroeg t.o.v. de referentiewaarde 100 in het
jaar 1970), in januari 1982 teruggevallen op 96,6%. En het is bekend dat die index
geen juiste weerspiegeling is van de situatie in de laagste inkomensklasse, waarvan
de toestand nog veel verslechterd is. Ook de consumptie is verminderd in de lagere
en laagste inkomensklassen, die tegelijk minder toegang krijgen tot de dienstensector
van de huisvesting, het onderwijs en de gezondheid.
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Volgens de officiële cijfers van het INE daalde het aandeel in de nationale consumptie
van de 20% armste Chilenen van 7,7% in 1969 tot 5,2% in 1978, terwijl de 20%
rijkste Chilenen tijdens dezelfde periode hun aandeel zagen stijgen van 43% tot 51%.
En die algemene trend heeft zich de laatste drie jaren voortgezet.
De gelijktijdige daling van de werkgelegenheid en de werkvergoedingen bracht
op haar beurt een averechtse ontwikkeling van de inkomensverdeling op gang. Wat
eveneens een belangrijke indicator is. Wanneer de rijken alsmaar rijker en de armen
alsmaar armer worden, stelt men toch terecht vragen naar de deugdelijkheid van een
beleid dat zoiets mogelijk maakt. Eind 1978 controleerden slechts vijf ‘groepen’ al
53% van de totale activa van de 250 grootste privé-bedrijven van het land. En ook
die concentratietrend is de laatste drie jaar nog toegenomen. De concentratie van de
economische macht in de handen van enkelen wordt nog bedenkelijker wanneer men
in naam van de vrijheid de voorzieningen afschaft die het gemeenschappelijk
patrimonium veiligstellen. De onverantwoorde inbeslagneming van stedelijke en
agrarische gronden levert op de korte termijn wel grote en vlotte winsten op, maar
berokkent zware schade aan het gemeenschappelijk patrimonium, waar niemand zich
om bekreunt. De levenskwaliteit van het economisch zwakste bevolkingsdeel wordt
ernstig aangetast door het misbruik van enkelen die profiteren van 's lands natuurlijke
rijkdom. En nog erger wordt het wanneer de natuurlijke reserves uitverkocht worden
aan de particuliere belangen van enkele landgenoten of buitenlanders.

Het failliet van de vrijheid
Het model van de vrije markt-economie zoals het in Chili werd toegepast, had de
fundamentele pretentie de economie te stabiliseren en een continue groei te verzekeren
dank zij het vrije spel van een markt die open stond voor de hele wereld.
Men is erin geslaagd de inflatie wezenlijk te verminderen, het tekort op de
staatsbalans ten dele in de hand te houden, een behoorlijke stock financiële reserves
aan te leggen. Maar al die jaren was de groei van de nationale economie erg matig
en is opnieuw in een diepe recessie beland sinds einde 1981. Mét de bezwarende
omstandigheid dat vandaag de dag een groot deel van de nationale industrie failliet
is gegaan, de buitenlandse schuld ongehoorde proporties aanneemt, het vertrouwen
van het vreemde kapitaal voorgoed ten einde schijnt te zijn, afgezien van de gevallen
waar-
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in de buitenlandse steun veeleer een politiek karakter heeft. Het ritme van de
produktieve investeringen neemt evenmin toe, nu op de internationale kapitaalmarkt
buitensporig hoge rentevoeten blijven gelden. Nog hachelijker wordt de financiële
toestand door de insolvabiliteit van vele banken en financiële instellingen, waar de
staat reeds met overheidsgelden moest bijspringen en dat in de naaste toekomst nog
méér zal moeten doen. Dat alleen al doet geen geringe afbreuk aan de basisprincipes
van een model, volgens hetwelk de staat niets anders hoeft te doen dan ‘laisser faire’.
Er worden trouwens op dit ogenblik een nieuwe reeks maatregelen genomen die dat
ideaalbeeld nog grondiger wijzigen. De toelating b.v. die de staatsbedrijven kregen
om hun schulden naar het buitenland te verleggen, en nog andere maatregelen dringen
de staat opnieuw in een regulerende rol in het economisch proces, die voordien zo
fel werd aangevochten! De concrete uitwerkingen van die maatregelen moeten wij
nog afwachten vooraleer wij kunnen oordelen in welke mate zij een heuse
‘domesticatie’ dan wel een loutere variant blijken te zijn van de orthodoxe toepassing
van het neoliberale economische model. Jammer genoeg lijkt geen van die nieuwe
maatregelen tegen de ernst van de situatie opgewassen te zijn. Het
‘laboratoriumexperiment’ is niet geslaagd en voor het land - dit keer het hele land blijven de perspectieven vrij somber.
De globale evaluatie van het model dient bovendien nog een laatste element in
rekening te brengen: het feit nl. dat het model slechts kon doorgedrukt worden dank
zij de macht van een autoritair militair regime. Het land werd niet geraadpleegd, de
eigenaars noch de arbeiders. Het model orkestreerde 's lands hele activiteit en riep
een weinig solidaire competitiementaliteit in het leven. Alles werd van bovenaf
opgelegd. Vóór en tijdens de uitvoering van het plan werd het hele democratische
en medezeggenschapsapparaat ontmanteld dat voordien in Chili bestond. Alle vormen
van organisatie op nationaal en sociaal vlak - vakbonden, corporaties, politieke
groeperingen, beroeps- en buurtverenigingen - werden buiten spel gezet. De vrijheid
van meningsuiting werd sterk aan banden gelegd. Haast negen jaar lang bevond het
land zich in een voortdurende ‘noodtoestand’, met een politiek van harde repressie
die voor velen dood, gevangenis of ballingschap heeft betekend. Zodat tenslotte
niemand zich daadwerkelijk kon verzetten tegen een beleid dat voor zovelen zo'n
kwalijke gevolgen had. Op het altaar van de economische vrijheid moesten alle
andere vrijheden van de burger opgeofferd worden. Dat is de diepe innerlijke
contradictie van een vrijheidsmodel, dat slechts toegepast en behouden kon worden
door naakte macht. Handelend over het model, zoals het in Chili toegepast werd,
deed Milton Friedman zelf eind 1981 terecht de
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profetische uitspraak: ‘Veeleer vroeg dan laat zal (ook) de economische vrijheid
bezwijken voor het autoritaire karakter van de militairen’.
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De theologie van een Braziliaanse bisschop
Paulo Evaristo Arns
Een van de meest dramatische ontwikkelingen in de Derde Wereld is de enorme,
niet te stuiten uitbreiding van de buitenwijken van de grote steden. Een absoluut
record op dit punt haalt Sâo Paulo in Brazilië met meer dan duizend inwijkelingen
per dag, van ellende weggevluchte of van hun land verdreven arme mensen. Sâo
Paulo is het grootste katholieke bisdom van de wereld. Zijn aartsbisschop,
kardinaal Paulo Evaristo Arns, heeft zich sinds zijn ambtsaanvaarding vooral
met deze allerarmsten ingelaten. Zijn consequent engagement voor de individuele
én maatschappelijke mensenrechten, zijn intelligente en moedige geweldloze
weerstand tegen de moloch van de Nationale Veiligheids-ideologie, zijn inzet
voor de talloze mensen die in Brazilië en de buurlanden Argentinië, Bolivië,
Chili, Paraguay, Uruguay onder de terreur dagelijks ‘verdwijnen’ (de
desaparecidos) hebben hem wereldbekend gemaakt.
Wie is deze man? Wat drijft hem? Hij vertelt het zelf, in de toespraak die hij
hield toen hem op 19 januari jl. in Münster het eredoctoraat in de theologie
verleend werd. Een prachtig voorbeeld van verhalende theologie.
Zoals u ziet ben ik een hele kleine man, en bovendien ben ik minderbroeder,
franciskaan. U zult dus begrijpen dat ik heel eenvoudig met u wil praten, het wordt
geen academische rede. Ik zou liever hebben dat we tot een gedachtenwisseling
komen. Wij, in Latijns-Amerika, hechten er veel belang aan dat we niet geïsoleerd
geraken, vooral niet op dit ogenblik, nu onze bevrijdingstheologie van alle kanten
wordt aangevallen en nogal eens verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ik ben geen theoloog
en zal hier als bisschop spreken. Mijn wens is, dat het Godsvolk het lot deelt van het
hele volk. Daarom vertel ik u van de twaalf jaar dat ik in Sâo Paulo aartsbisschop
ben. Ik zal daarin vijf fasen onderscheiden en daarvan verhalenderwijs berichten
zoals Brazilianen dat plegen te doen.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

700

Eerste fase: onrecht in de openbaarheid brengen
Toen wij eind 1970 aan de slag gingen, waren wij een groep van vele pastoraal
werkers (leken) en ongeveer tien priesters. Men betichtte ons van ‘linkse ideologie’:
voor de regering waren wij marxisten en communisten. De gebruikelijke methode
was toen de mensen schrik aan te jagen: wie gevangen genomen werd, werd ook
gefolterd. Het was de strategie van het ‘grote net’: alwie op een of andere manier
contact had met iemand die door de politie werd gezocht, werd maar meteen mee
opgepakt. Een van hen is nu zelfs bisschop: Dom Marcelo Carvalheira, bisschop van
Paraiba, die zijn leven lang met Dom Helder Camara heeft samengewerkt. Er waren
er nog anderen, o.m. vijf dominicanen, die nu door hun publikaties in Brazilië naam
hebben gemaakt. Maar we wilden ons niet in de eerste plaats om de priesters
bekommeren, we vonden dat alle mensen gelijk zijn. Het volk moest weten wat er
aan de hand was. We stonden onder een strenge perscensuur en wisten dat er overal
spionnen zaten, zowel in onze kerkelijke bijeenkomsten als in onze scholen, de
universiteiten en elders. We namen ons voor de strategie van de geweldloosheid aan
te wenden. Onze priesterraad - samen 21 man - kwam alle weken bijeen en dan
gingen we na hoe velen er weer weggevoerd waren en wat er in die week in Sâo
Paulo weer allemaal gebeurd was. Elke informatie werd gecheckt en op een of andere
manier publiek gemaakt, vaak aan de kerkdeur aangeplakt of door priesters
voorgelezen, vaak in simpele woorden in de kleine basisgemeenschappen besproken.
Het duurde twee jaar voor wij een team van 'n twintigtal juristen konden
samenstellen die bereid waren voor die mensen op te komen. Het was een zeer
gevaarlijke zaak, mensen die gevangen genomen waren, gefolterd en dan spoorloos
verdwenen, te verdedigen. Dat comité bestaat nu tien jaar. Tot eer van die juristen
moet ik zeggen dat ik nooit, onder geen enkele omstandigheid, overdag of 's nachts
(en gewoonlijk was het 's nachts of tijdens het weekeinde) tevergeefs getelefoneerd
heb en op hen een beroep heb gedaan: altijd vond ik een van hen bereid om voor een
gevangene, om het even of het een communist, socialist of christen was, in de bres
te springen. Dat comité, dat uit louter universiteitsprofessoren bestaat, heeft werkelijk
een hele grote rol gespeeld.
Zo kwam er toch een beetje licht in onze duistere situatie. De vervolging spitste
zich vanzelfsprekend toe op de grootste stad, Sâo Paulo, en op de industriestaat Sâo
Paulo, die 25 miljoen inwoners telt (bijna 1/4 van heel Brazilië) en 51% van het
nationaal inkomen en de nationale produktie voor zijn rekening neemt.
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Het volk Gods is verantwoordelijk voor vrijheid en rechtvaardigheid van het hele
volk. Als ik hier prof. Rahner uit het geheugen citeren mag - zijn taal versta ik wel,
al heb ik er vaak wat moeite mee: ik mis zijn broer Hugo om hem te ‘vertalen’: die
heeft ooit gezegd: ‘Wanneer men alles wil samenvatten wat men over de mens kan
zeggen, dan is dat: Vrijheid en geweten, die maken de mens uit’. Toentertijd in 1970
heb ik daar veel over nagedacht, en er veel moed uit geput, zonder dat Rahner dat
waarschijnlijk geweten heeft. En zo zijn er veel mensen in Europa die ons geholpen
hebben.
Het eerste wat we deden, was dus het volk informatie geven. Vervolgens zochten
we buitenlandse journalisten die deze informatie konden doorspelen. We waren er
nl. van overtuigd dat als onze informatie ook in Duitsland, Frankrijk of ook de VSA
bekend werd, de mensen niet langer zouden ‘verdwijnen’, de vermisten teruggevonden
zouden worden, misschien zelfs vrijgesproken. Want voor openbaarheid is de regering
verschrikkelijk bang, dat geldt van alle regimes en dictaturen. Europa heeft ons in
die tijd veel geholpen. En zo begrijpt u misschien waarom wij op het ogenblik in
Brazilië meer vrijheid hebben dan in andere Latijnsamerikaanse landen: Argentinië,
Chili, Paraguay. Verleden week nog hebben we een lijst van in Argentinië verdwenen
mensen gepubliceerd, met de bedoeling dat via het buitenland die informatie naar
die landen zelf teruggekaatst wordt en zo hun regeringen bewerkt. Bij ons in Brazilië
heeft die situatie van verdwenen, gefolterde en gevangengenomen mensen 6 jaar
geduurd. Kunt u zich voorstellen wat dat betekent? Elke avond weten dat er mensen
opgepakt zijn, en jij ligt in je bed? Mag je nog wel slapen?

Tweede fase: organisatie van het volk
Paus Johannes XXIII zei destijds eens bij een ontmoeting met de Braziliaanse
bisschoppen tijdens het Concilie: ‘Jullie gaan een periode beleven waarin de mensen
allemaal naar de stad willen. Dan moeten jullie een georganiseerde kerk worden; je
mag niet gewoon voortgaan zoals vroeger, je hebt weinig priesters en heel weinig
mensen die in het christelijk geloof genoeg onderlegd zijn’. En hij stelde ons een
heel eenvoudige strategie voor, in drie hoofdpunten: in de eerste plaats solidariteit,
dus liefde, dan geloof en godsdienst, geloof en geloofsviering samen, in eenheid.
Die strategie hebben we toegepast in gemeenschapscentra, vooral op die plaatsen
waar de plattelandsbewoners, de armen en allerarmsten uit heel Brazilië toestromen.
Ze zijn vaak van hun grond verdreven en willen in de stad een
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nieuw leven beginnen. Maar ze zijn daar helemaal niet op voorbereid of voor uitgerust.
Voor die centra hadden we natuurlijk een programma nodig. De eerste opgave was:
voor die mensen in de buitenwijken zorgen. Met verloop van tijd zijn de parochies
van het stadscentrum - samen 400 - daar overal barakken gaan bouwen, waar het
volk kan samenkomen, samen zingen en samen bidden; waar het zijn samenleven
kan bespreken en verschillende taken voor de gemeente zelf op zich kan nemen. In
één van die kerkgemeenten met 49 zulke barakken werden de mensen opgeleid voor
het werk in de stad, maar ook voor dingen als gezamenlijk inkopen, koken, naaien,
onderwijs voor de kinderen en de jeugd. Altijd met initiatie in het evangelie van
Jezus. Toen de aartsbisschop verlof kreeg om zijn bisschoppelijk paleis te verkopen,
bracht dat 4 miljoen dollar op en dat geld is naar die gemeenschapscentra gegaan.
Het Duitse Misereor-werk hielp ons in 1979 bij de opbouw van 125 dergelijke centra,
en zo hebben we iedere week twee nieuwe centra kunnen bouwen, waar mensen
samenkomen en elkaar voorthelpen.
De gemeenschapscentra hebben drie belangrijke resultaten opgeleverd. Om te
beginnen kregen wij daardoor contact met elkaar en ontstond een netwerk van
informatie. Alle nieuws ging heel snel door de hele stad. Een politiechef zei me eens:
‘Hoe komt het toch dat een arbeider 's middags om 5 uur wordt opgepakt en dezelfde
avond weten alle arbeiders het, de dag daarop de hele wereld? Hoe is dat mogelijk?’
Ik heb hem geantwoord: ‘Dat is zo'n soort tamtam’. Een tweede resultaat was, dat
onze arbeiders nu een ruggesteun van het volk kregen, de gemeenschap achter zich
hadden. Alles wat in de fabriek besproken werd, kwam ook in de gemeenschapscentra
ter sprake. En toen de arbeiders zich in 1978 aaneensloten deden ook de vrouwen en
kinderen mee. De politie kon niet meer op de mensen schieten. Ze hadden zelfs
kanonnen opgesteld, maar de demonstratie trok gewoon door de stad. De soldaten
kregen bloemen, ze konden toch niet op bloemen schieten! Geweldloos konden wij
heel wat doen. In Centraal-Amerika was dat misschien niet mogelijk, maar wij hebben
er wel iets mee bereikt. Het derde resultaat was dat het volk zijn kracht en zijn eigen
mogelijkheden ontdekte. Dat is iets heel nieuws in Latijns-Amerika en vooral in ons
land. Dat ging zo ver dat wij dachten: die ervaring moeten wij, als een soort ‘missie’,
uitdragen. Het werd een beweging naar de stadsrand toe én naar de randgebieden
van Brazilië zelf. Tenslotte zijn wij tot in het Amazonegebied doorgedrongen. Daar
begonnen wij in 1973 en daar bestaan nu ook zo'n goede 200 gemeenschapscentra
of basisgemeenschappen en werken een kleine 20 pastorale werkers. We bereiden
al een volgende stap voor: we willen ook naar Afrika, niet als een missiecon-
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gregatie maar als bisdom. Een paar honderd mensen onderzoeken nu reeds die
mogelijkheid. In het verleden zijn in de loop van 3 tot 4 eeuwen ongeveer 5 miljoen
Afrikanen naar Brazilië gedeporteerd. Wij zouden graag iets goed maken van wat
wij Afrika hebben aangedaan. Dat plan wordt op het ogenblik ernstig onderzocht.

Derde fase: tegen de censuur en voor de mensenrechten
In een derde fase ging het ons om de mensenrechten. We gingen ervan uit dat
burgerrechten ook de rechten van de kinderen Gods zijn. Toen wij dat de eerste keer
zo formuleerden, werden we allemaal voor communisten gescholden!
Een eerste kwestie waarmee we ons bezighielden was: amnestie voor Brazilianen
in ballingschap. De voorzitter van de commissie Justitia et Pax vond in Europa en
Amerika minstens 10.000 Braziliaanse vluchtelingen in ballingschap. Die waren
ofwel zonder proces uit het land gewezen ofwel in paniek uit angst voor vervolging
gevlucht. Toen dat rapport bekend werd, volgde er in het land een actie voor amnestie:
‘iedereen heeft recht op zijn vaderland’. Ook in de kathedraal werd dat verkondigd.
De kathedraal is het symbool van het vrije woord van de christenen in Sâo Paulo. In
1976 werd door mij vanuit de kathedraal en door tien burgerorganisaties de eis gesteld
dat alle ballingen zonder uitzondering teruggeroepen moesten worden. Als het om
‘misdadigers’ ging, moest eerst hun misdaad maar eens bewezen worden; want
iedereen is onschuldig, zolang hij niet voor het gerecht en bijgestaan door een vrije
verdediging schuldig wordt verklaard. Dit laatste was in Brazilië nooit het geval
geweest: wie aangeklaagd werd, was al een misdadiger. Alle weerstand ten spijt
bleven wij hameren op amnestie. Ten slotte zijn alle Brazilianen naar huis terug
kunnen keren. Een van de meest vervolgden van toen is op 15 november van verleden
jaar tot gouverneur van Rio de Janeiro verkozen. Als zo iets in Brazilië mogelijk
was, zou amnestie in alle landen mogelijk moeten zijn.
Nog veel harder was de strijd tegen de perscensuur. Een klein voorbeeld slechts.
Ons kerkblad stelt niet veel voor, een oplage van ongeveer 15.000 exemplaren. Maar
elke week werd de helft van de kopij door de politie weggecensureerd, zeer vaak
uitspraken van de aartsbisschop, maar ook van de paus. En als de naam van Helder
Camara erin voorkwam, werd die zéker geschrapt. Helder Camara is nl. mijn oom.
Dan zei men me: ‘Weet u dan niet dat die naam in Brazilië niet gepubliceerd mag
worden?’ Op grond van welke wet, vroeg ik me af.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

704
Wat konden wij tegen die censuur beginnen? Op zekere dag ging een kleine pers van
start, de Volkspers. Wat de politie bij ons geschrapt had, stuurden we naar de
basisgemeenten en die verspreidden dat dan, niet op 15.000 maar op 500.000
exemplaren. Het hele volk las en besprak het. Meestal werd er nog een kleine uitleg
aan toegevoegd: waarom de politie deze of gene tekst geschrapt had. Telkens weer
door de politie in beslag genomen, wist die volkspers zich toch door te zetten, omdat
zij meestal interessanter nieuws bracht dan alleen wat rechtstreeks van de regering
kwam. De volkspers leek me zo belangrijk dat ik naar een journalistenschool ben
gegaan: ik wilde me wat meer in het vak bekwamen. Toen ik daar in een grote zaal
terechtkwam en eens om me heen keek, zag ik dat àlle bisschoppen van Sâo Paulo
(we waren toen met z'n zevenen) er al zaten!
Vooral journalisten in de ondergrond hadden we nodig. Het was een wonderlijke
tijd: we voelden ons werkelijk met elkaar verbonden in de vrijheid die wij onszelf
namen en de verantwoordelijkheid die we voor elkaar droegen. Ik kan u verzekeren:
we werden vervolgd en waren blij dat we vervolgd werden. Of anderen dat kunnen
begrijpen weet ik niet, maar het was echt zo. Dag voor dag waren we verschrikkelijk
bang dat er iets kon gebeuren. Maar angst neemt de vreugde niet weg, wanneer men
met het volk verbonden is. De perscensuur werd in 1976 opgeheven. Maar onze krant
bleef tot in mei 1978 gecensureerd omdat zij zo gevaarlijk was.
In die jaren zijn we nog op een andere manier voor de mensenrechten opgekomen.
We hebben een week van de mensenrechten georganiseerd. Gevolg: de regering heeft
ons onze radio afgenomen. In Brazilië is de radio privé. Wij hadden de beste radio
van het land die van noord tot zuid beluisterd werd. Die werd ons gewoon afgenomen.
Maar we hebben ons hard geweerd. We hebben een brochure met de Algemene
Verklaring van de Rechten van de Mens gepubliceerd op 50.000 exemplaren. Dat
was veel te weinig! Het werden er 100.000 en tenslotte een half miljoen. In die
brochure volgden op de 30 artikelen van de mensenrechten citaten uit de bijbel en
verklaringen van de kerken: het was een oecumenische uitgave. Ze werd onder het
hele volk verspreid. De UNO heeft nooit zo veel succes gehad en er zelf zo weinig
voor betaald.
Onze zorg gold ook de desaparecidos, de verdwenenen die we terug wilden vinden.
Maar dat is een heel lastig, een gruwelijk kapitel. Het is een schande voor een land
en voor de mensheid dat mensen gevangen worden en dan zo maar plotseling
‘verdwijnen’. Een dergelijk geval schiet me nu weer te binnen: een pas getrouwde
vrouw kwam me opzoeken zoals zovele anderen die naar het huis van de bisschop
komen, waar ik drie keer in de
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week iedereen ontvang die wil komen. Ze liet me een ring zien en zei: ‘Die hebben
ze vanmorgen onder de deur geschoven. Wat heeft dat te betekenen? Twee weken
geleden hebben ze mijn man opgepakt en nu is die ring opgedoken’. Misschien was
het een vriend die haar te kennen wilde geven: uw man is dood. Maar dat durfde ik
haar niet te zeggen. Misschien was het haar man die de ring aan een vriend had
meegegeven en haar zo een teken wilde geven. En die vrouw komt alle weken terug:
‘Nog altijd niets gehoord van mijn man, mijn zoon, mijn dochter?’ Ik ken een vrouw
die zo al tien jaar lang rondloopt, op zoek naar iemand die misschien al tien jaar dood
is. We hebben zelfs enquêteurs tot in Midden-Brazilië uitgestuurd om iedereen die
ooit ook maar enig contact met een vermiste heeft gehad naar inlichtingen te vragen.
Maar het blijft heel moeilijk.
In 1976 hebben we een organisatie opgericht die zich bezighoudt met de vermisten
en de mensenrechten in heel het zuidelijk gebied van Latijns-Amerika. In een
oecumenische groep van ons bisdom werkt een presbyteriaan die heel zijn tijd daaraan
besteedt. Hij wordt door zijn kerk betaald maar in de ogen van vele mensen is hij
een van de hulpbisschoppen van Sâo Paulo. Onlangs hebben we een lijst van 7.400
verdwenen Argentijnen uitgebracht. Hoogstwaarschijnlijk zijn het er drie maal meer.
Maar over die 7.400 konden we precieze gegevens verstrekken: naam, bijnaam,
geboortedatum, plaats van verdwijning en bijzondere kenmerken. We hebben ook
een kalender opgemaakt: bij elke dag waarop een kind verdwenen is, hebben we een
foto van het kind afgedrukt en op die manier 120 dagen van het jaar de herinnering
aan die kinderen wakker gehouden.

Vierde fase: strijd om land en bodem
Sinds 1975 begon er nogal wat te veranderen: er kwam een zekere persvrijheid en
ook meer vrijheid voor de kerkelijke activiteiten. Die situatie hebben wij benut om
het hele christen volk te vragen wat zij als kerk voor het volk wilden doen, wat
volgens hen de prioriteiten waren. Een half jaar lang werden daarover discussies
gevoerd en we hebben er Paulo Freire bijgehaald met zijn hele team. Aan de hand
van dia's liet hij zien wat er allemaal gebeurd was en hoe het volk zich ontwikkeld
had. Dat kwam in alle basisgemeenschappen en werd overal besproken. Volgende
prioriteiten kwamen daarbij uit de bus:
- inzet voor de mensenrechten en wel vanuit het evangelie;
- inzet voor de arbeiders. Sâo Paulo is een stad van arbeiders maar de vakbonden
zijn er niet vrij. De werkgeversverenigingen hebben veel rech-
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ten, de vakbonden geen enkel: ze zijn rechtstreeks afhankelijk van de regering;
- verdere inzet voor de mensen in de buitenwijken van de stad. Per jaar komen
daar tussen 350.000 en 400.000 mensen bij;
- heel in het algemeen: gemeenschap blijven vormen ook op religieus gebied.
In die zin werd dan verder gewerkt. Belangrijk was dat de arbeiders zich als het
Godsvolk leerden ervaren en dat het tot iedereen doordrong dat hij of zij uit Gods
kracht en de kracht van het volk voor rechtvaardigheid diende op te komen.
De volgende en misschien belangrijkste opdracht voor de toekomst van Brazilië
en heel Latijns-Amerika - misschien zelfs voor de wereld - is de oplossing van de
conflicten over land en bodem. Er zijn in Brazilië zo'n duizend regio's waar dergelijke
conflicten bestaan: mensen die 10, 20, 100 tot 200 jaar lang op een stuk grond gewerkt
en geleefd hebben, maar geen eigendomsbewijs hebben, zodat die grond juridisch
niet van hen is, worden van de ene dag op de andere uitgewezen telkens als grote
firma's het land opkopen.
We hebben heel goede en vruchtbare grond. Brazilië heeft zowel een koud als een
warm klimaat, bijna vanaf de Zuidpool tot over het Amazonegebied heen. Wij zouden
zoveel kunnen produceren dat het hele volk ervan kan leven, we zouden nog kunnen
uitvoeren naar wie weet hoeveel landen. Maar dat lukt allemaal niet, omdat de kleine
boeren van hun land verdreven worden, in de buitenwijken van de steden
terechtkomen en geen geld hebben om eten te kopen. Om die reden komt het
voortdurend tot conflicten waarbij bisschoppen, priesters en andere pastorale werkers
het voor die mensen opnemen. Onlangs nog werden twee Franse priesters gevangen
genomen en veroordeeld. Niet die priesters zijn veroordeeld, maar de kerk en het
volk. In augustus jl. was ik in dat gebied om er een retraite te geven aan de pastorale
werkers. Een avond hebben wij in openlucht een kruisweg gehouden met zo'n 60
aanwezigen. Bij elke statie stonden vier mannen en vier vrouwen en vroegen wij ons
af: wat is Christus overkomen, wat overkomt ons in onze gemeenschap? En bij elke
statie werden de namen van vier of vijf mensen vermeld, die omgekomen zijn tijdens
de conflicten om het land. U kunt zich voorstellen wat dat betekent wanneer een
weduwe, moeder van zeven kleine kinderen zegt: ‘Mijn man is omgekomen omdat
hij zich tegen het gerecht heeft verzet, hij is gewoon doodgeschoten’.
De regering begint nu wel op dit probleem in te gaan, zodat er misschien toch iets
kan veranderen. Ik wil hier slechts de aandacht vestigen op twee
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recente uitspraken: een van de paus, die niet alleen over de verdwenenen sprak, maar
ook over de honger in de wereld, en zei dat de wereld in staat is om die honger te
overwinnen; de tweede ontleen ik aan de World Development Reports van 1982,
waarin gezegd wordt dat in praktisch alle landen waar de autochtone landbouw
bewust bevorderd wordt een snelle algemene vooruitgang merkbaar is. Op Brazilië
toegepast zou dit betekenen dat wij met die landconflicten in het reine moeten komen,
zodat de mensen ter plaatse kunnen blijven wonen en werken. De kerk zal zich blijven
inzetten voor die mensen, ook al wordt zij opnieuw vervolgd en worden priesters en
leken in de gevangenis geworpen.

Vijfde fase: prioriteiten voor de toekomst
De vijfde fase ligt voor ons. We hebben meegedaan in de strijd voor vrije verkiezingen,
en op 15 november van verleden jaar hebben die ook plaatsgevonden. In haast elk
bisdom werd daarover een brochure uitgegeven. Daarnaast waren er ook
voorlichtingsvergaderingen met dia's van Paulo Freire en zijn medewerkers. Bijna
alle bisdommen hebben zo'n actie opgezet, zodat het volk echt aan de verkiezingen
kon deelnemen. Maar we hebben ook een boekje gepubliceerd over allen die bij
conflicten, vnl. de landconflicten, om het leven gekomen zijn. Het draagt als titel Zij
zijn gestorven - zij leven verder en geeft voor elke dag van het jaar aan wie
omgekomen is en hoe hij gedood werd.
Onze prioriteiten voor de toekomst zijn eigenlijk geen andere dan die van Puebla.
Ten eerste: ‘participación y comunión’, medezeggenschap en gemeenschap. Het
volk mag niet langer paternalistisch bejegend worden, maar dient zelf de Geschiedenis
in de hand te nemen, het moet aaneensluiten. Doet het dat niet, dan raakt het nooit
georganiseerd. Daarop hebben wij in onze brochure voortdurend gehamerd: we
moeten deelnemen aan de verkiezingen.
Ten tweede: de hele kerk moet vooral voor de armen zorgen en zelf arm leven.
Merkwaardig genoeg hebben juist de middenklassen dit goed opgenomen, omdat zij
zoveel onder de conflicten te lijden hebben gehad. Doordat het volk zijn geschiedenis
in eigen hand neemt, werkt het bevrijdend. Dat werd reeds op de
bisschoppenconferentie van Medellin (Colombia, 1968) voortdurend onderstreept.
Ten derde: rechtvaardigheid en broederlijkheid gaan hand in hand. Meevoelen
met elkaar en instaan voor elkaar is een eis van het evangelie. Rijk
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word je als je de ander begrijpt. Maar dat kun je maar als je rechtvaardig bent.
Drie maanden geleden kwamen alle priesterkandidaten van ons bisdom samen.
Twee uur lang hebben wij gepraat over wat voor spiritualiteit onze tijd nodig heeft.
Ook voor ons is lang niet alles bij voorbaat duidelijk. We moeten zelf onze weg
vinden, vaak zelf die weg eerst nog bouwen. Voorop kwam de spiritualiteit van het
‘martelaarschap’ of getuigenis. Over martelaren in Latijns-Amerika zijn al talloze
boeken geschreven, maar nog nooit in de oorspronkelijke betekenis van het woord
martyrion, getuigenis voor het geloof en het lot van het volk. En een tweede Grieks
woord werd daar genoemd: koinonia, gemeenschap. We moeten gemeenschap vormen.
Zodra we ons tegen elkaar opstellen, zijn we al half dood. Het derde woord dat viel
was al even Grieks: diakonia, dienst. In die drie woorden is alles samen te vatten
wat wij de laatste twaalf jaar beleefd hebben. Het volk dienen opdat daaruit
gemeenschap zou groeien, waarin iedereen getuigenis aflegt van het geloof.
Puebla heeft nog een andere ontwikkeling ingeluid, de opkomst van vele nieuwe
apostolische werkers, vnl. leken. Brazilië met zijn ongeveer 120 miljoen inwoners,
die bijna allemaal katholiek zijn, heeft niet eens 12.000 priesters. Maar lekenapostels
zijn er overal. Daarom besloot ik vijf jaar geleden, met de andere bisschoppen, om
een faculteit voor leken op te richten, die dus niet voor priesterkandidaten openstaat.
De opleiding duurt 5 jaar, drie avonden in de week en de zaterdagmorgen, zodat ook
mensen met een gezin eraan mee kunnen doen. De eerste groep van 25 is net
klaargekomen. Steeds talrijker groepen komen naar onze faculteit: niet om als
lekenapostels naar een hogere sociale categorie op te stijgen maar om op het niveau
van het volk te gaan werken.

Over de grenzen heen kijken en luisteren
Een exegeet, de uit Nederland afkomstige pater Carlos Mesters heeft me ooit eens
gezegd: ‘Ik moet een half jaar onder het volk leven om überhaupt nog aan exegese
te kunnen doen. Want als ik alleen maar lees wat in Europa en Amerika verschijnt,
dan word ik zo langzamerhand door het volk niet meer begrepen’. Waarmee ik niets
tegen de Europese exegese wil zeggen; integendeel, ik heb er altijd van gedroomd,
exegese te kunnen studeren in Duitsland. Mesters vertelt in een van zijn boeken hoe
hij ooit een groepje mensen uit het volk wilde uitleggen dat de doortocht door de
Rode Zee helemaal geen wonder was. Men onderbrak hem met de opmer-
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king: ‘Hou dergelijke overwegingen maar voor jezelf, want er zijn toch wonderen’.
Aan de hand van dergelijke ervaringen leert hij ons zien hoe het volk werkelijk een
theologie aan het uit werken is van onderen naar boven, een theologie gedragen door
de voortdurende confrontatie tussen geloof en leven. De theologie van de lekenapostels
kan samen met de wetenschappelijke theologie werkelijk iets nieuws voortbrengen.
Die leken geldt de grote liefde van elke bisschop. Maar ook ordes en congregaties
passen zich aan en zoeken nieuwe wegen. Ze gaan leven aan de rand van de stad
samen met de heel arme bevolking. En dat is waarempel niet zo eenvoudig.
De taken waarvoor wij staan worden alsmaar groter. En daarom wou ik nog één
ding zeggen: wij moeten de uitwisseling en de dialoog bevorderen, met name in de
theologie. Vanuit het perspectief van de bevrijdingstheologie moeten nu zo'n 40 tot
50 studies verschijnen die een synthese van die theologie beogen. Daarop zou men
misschien ook in Europa kunnen ingaan, zodat we elkaar wederzijds bevruchten1.
Tot in 1976 hadden wij zelf niet de minste interesse voor de andere (Spaanssprekende)
landen van Latijns-Amerika. Maar nu, nu wij allen lijden, allemaal onder een dictatuur,
weten wij ons met elkaar verbonden, zodat de Argentijnen, Brazilianen, Uruguezen,
Paraguayanen en Bolivianen zich werkelijk als broeders en zusters leren begrijpen.
Wij vormen één front; vaak is dat eerder intuïtief dan rationeel. Maar het gaat alsmaar
verder en dieper.
Als bisschop koos ik destijds de wapenspreuk - daaraan werd toen nog belang
gehecht - ‘Ex fide in fidem’, uit geloof tot geloof. Maar ik heb die intussen veranderd:
‘Ex spe in spem’, uit hoop tot hoop. Onze tijd is werkelijk de tijd van de hoop. Hopend
reiken naar steeds nieuwe vormen van hoop, dat is ons doel en de innerlijke kracht
van onze ontwikkeling.

1

Nvdr. cfr. achteraan in dit nummer: G. De Schrijver, Theologie in een verdeelde wereld.
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Wat zat er achter Pacem in terris?
Peter Hebblethwaite
Onlangs vroeg ik een lid van de Internationale Vereniging van Artsen voor de
Preventie van een Kernoorlog of het de moeite waard was in mijn tuin een
atoomschuilkelder te laten bouwen. Hij vroeg me waar ik woonde. Oxford dus.
‘Totaal nutteloos’, was het antwoord, ‘daar staat een communicatiecentrum in de
buurt, je brandt kapot. En hoe dan ook’, voegde hij eraan toe, ‘je zou een
machinegeweer bij de hand moeten hebben om je buren buiten te houden vòòr iemand
zich realiseert wat er werkelijk aan de hand is’. Tijd dacht ik, om Pacem in terris
eens te herlezen, de encycliek van Joannes XXIII. Ze verscheen op 11 april 1963,
twintig jaar geleden dus. Ze is meer geprezen dan gelezen.
Daar stonden een paar heel simpele dingen in. Simpel is niet altijd hetzelfde als
simplistisch. Er stond bijvoorbeeld: ‘In onze tijd wint de overtuiging steeds meer
veld dat conflicten tussen naties niet met de wapens beslecht moeten worden, maar
door onderhandelingen’. En daarop volgden drie zinnen waarbij ik even wil stilstaan:
‘Deze overtuiging is vooral gegroeid uit het besef van de schrikwekkende
vernielingskracht van de moderne wapens. Ze komt voort uit de angst voor de
afgrijselijke en catastrofale gevolgen van hun gebruik. In onze tijd, die prat gaat op
zijn atoomkracht, heeft het geen zin meer te menen dat oorlog een geschikt middel
is om schending van recht ongedaan te maken’ (nr. 127).
Dat was volgens Joannes een van de ‘tekenen van de tijd’. Wat bedoelde hij met
die uitdrukking? Ze gaat terug op de Schrift. In Luc. 12:54-56 citeert Jezus enkele
spreekwoorden over weersvoorspellingen en zegt dan tegen de farizeeën en
saduceeërs: ‘Het beeld van land en lucht weet je te duiden, waarom dan niet de
tekenen van de tijd?’ De tijd was hier de ‘kairos’, de nieuwe messiaanse tijd, de
tekenen waren de wondere dingen die door Jezus' handen geschiedden. Joannes
XXIII gaf er een ietwat andere betekenis aan: ‘de tekenen van de tijd’, voor hem
betekende het dat de Geest van God niet alleen via Schrift en Traditie de Kerk iets
te zeggen heeft, maar ook via gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld
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van vandaag. ‘Geschiedenis’, dat wat ook vandaag geschiedt, sloop op die manier
de theologie binnen.
Het was een belangrijke verschuiving in de methode van het leergezag. ‘Onze tijd
wordt door drie dingen gekenmerkt’, had hij aan het begin van zijn encycliek al
geschreven (nr. 39). In encyclieken van zijn voorgangers zou dat de prelude geweest
zijn op een aantal klachten of veroordelingen; voor hem was het de prelude op een
onderscheiding van de Geest. Het waren positieve tekenen: de geleidelijke
economische en sociale opgang van de arbeidersklasse, de langzaam toenemende
deelname van vrouwen aan het openbare leven, het feit dat kolonialisme weldra een
anachronisme zou zijn: ‘over weinige jaren zijn er geen volkeren meer die heersen
over anderen, geen meer die onderworpen zijn aan de macht van anderen’. Dat waren
dingen die gesteund en geconsolideerd moesten worden. Ze leerden ons ‘wat de
Geest de kerken te vertellen heeft’.
Maar ‘atoomwapens’ (dat was de term toen) pasten niet in dat optimistische beeld.
Met hun ‘schrikwekkende vernielingskracht’ riepen ze het beeld van een apocalyps
op. Welke boodschap wilde de Geest ons dan door die kernwapens kenbaar maken?
Wat was hier ‘het teken van de tijd’? Gewoon dat er geen alternatief meer is: praten,
onderhandelen - óf de vernieling ingaan. To be or not to be. Zo simpel lag dat in
1963. En afgezien van alle spitsvondigheden is het sedertdien niet veel complexer
geworden. ‘Het heeft geen zin meer te menen dat oorlog een geschikt middel is...’.
Dat is een betere vertaling dan de Italiaanse versie, die zei: ‘Het is bijna onmogelijk
nog te menen...’: Joannes zei niet dat een kernoorlog welhaast onvoorstelbaar is. Hij
zei: alienum a ratione, irrationeel, absurd, krankzinnig.
Hoe was hij tot dat inzicht gekomen? Er is iets dat onmiddellijk aan Pacem in
terris voorafging en er zijn dingen in zijn leven die de verdere voorgeschiedenis
vormen. Beiden zijn van belang om te begrijpen wat hem voor ogen stond.

Onmiddellijke voorgeschiedenis: de Cuba-crisis
De onmiddellijke voorgeschiedenis neemt een aanvang op 23 september 1962. Die
dag lieten zijn artsen hem weten dat hij niet lang meer te leven had, nog een maand
of zes, een jaar. De moeizame voorbereiding van het Concilie was net voltooid. Op
11 oktober, bij de opening van het Concilie, gaf hij de speech van zijn leven, zijn
waarschuwing tegen de doemden-
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kers1. Maar toen gebeurde er iets dat zelfs het Concilie in de schaduw stelde. Terwijl
bisschoppen en prelaten, wel niet altijd zo heel vredig, discussieerden over de liturgie,
stevenden Sovjetschepen met raketten aan boord op Cuba af en werd de Amerikaanse
vloot op 22 oktober in staat van paraatheid gebracht. In Rio de Janeiro kondigde
Billy Graham het nakende einde van de wereld aan, voorbarig zoals later is gebleken,
maar helemaal onwaarschijnlijk leek het niet. Alle diplomatiek contact was verbroken.
Eén plek was er echter waar Russen en Amerikanen nog met elkaar in gesprek waren.
In een dorp in de buurt van Andover, Mass., zaten enkele schrijvers en geleerden
samen in een conferentie. Onder hen bevond zich een Vlaams dominicaan, Felix
Morlion, een man die moeilijk van enige sympathie voor het communisme verdacht
kon worden: in een Romeins palazzo aan de via Nomentana, waar vroeger de Chinese
ambassade gehuisvest was geweest, leidde hij een anti-communistisch instituut, Pro
Deo. Op 23 oktober zag de situatie er zo slecht uit, dat de Russen op de conferentie
eraan dachten naar huis te gaan. Toen kwam President John Kennedy op het idee dat
een interventie van het Vaticaan misschien kon helpen. Hij riep de hulp in van een
journalist, Norman Cousins. Cousins polste Morlion. Morlion was sceptisch: waarom
zouden de Sovjets naar de paus luisteren? Maar die Russen daar kenden Chroestsjev
persoonlijk: ‘Het is de moeite waard, proberen!’. Een telefoon naar Rome en Morlion
kreeg contact met twee monsignores van het Staatssecretariaat: Angelo dell'Aqua en
Igino Cardinale (de latere, onlangs overleden nuntius in Brussel). En het antwoord
kwam: de paus wilde zijn best doen. De Russen in Andover hadden nog nooit met
een priester gesproken, maar ze hielpen Morlion om een gecodeerde boodschap aan
Chroestsjev op te stellen: ‘Wij zijn ervan overtuigd’, zo luidde ze, ‘dat u een vriend
van de vrede bent en dat u de dood van miljoenen mensen niet wenst’.
De hele nacht van 23 op 24 oktober werkte Joannes ondertussen aan zijn eigen
boodschap. Nu er via de normale diplomatieke kanalen geen uitweg meer was, besefte
hij dat zijn tussenkomst een laatste kans was om de catastrofe te vermijden. Veel tijd
bracht hij door in de kapel. Hij had geen macht, maar dat juist betekende dat geen
van beide partijen door zijn interventie klem zou geraken of gezichtsverlies lijden.
Maar dan zou hij

1

Cfr. P. Hebblethwaite, Vaticanum II. Wanneer kwam Joannes XXIII op het idee? in Streven,
november 1982, pp. 99-105.
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Chroestsjev wel een seintje moeten geven dat het Vaticaan zijn rigide
anticommunistische positie had gewijzigd.
's Anderendaags 's morgens had Joannes zijn gewone woensdagaudiëntie. Zoals
altijd improviseerde hij, maar hij laste een zinnetje in dat maar heel losjes met de
rest van zijn toespraak samenhing: ‘De paus spreekt altijd goed van die staatslieden,
aan welke zijde ook, die overeen willen komen om oorlog te vermijden en de wereld
vrede te geven’. Het was nogal banaal, maar het was wat Chroestsjev nodig had.
Giovanni's boodschap werd Chroestsjev later in de ochtend overhandigd. 's Middags
werd ze in Radio Vaticana omgeroepen. Iets later begonnen de voorste Sovjetschepen
de steven te wenden. Vrijdag 26 oktober prijkte de boodschap van de paus op de
frontpagina van de Pravda, onder de titel ‘Wij smeken alle regeerders niet doof te
blijven voor de schreeuw van de mensheid’. Zondag 28 oktober ontving Johannes
een boodschap van Kennedy om hem te danken voor zijn interventie. Niet alleen
was het directe conflict omtrent de Cuba-raketten opgelost, maar Chroestsjev had
een voorstel gedaan om verder over ontwapening en détente te praten. Het was
toevallig de 4e verjaardag van Roncalli's verkiezing tot paus. Het was tijd om God
te danken2.

...en de encycliek
‘Het heeft geen zin meer te menen dat oorlog een geschikt middel is...’: Joannes'
uitspraak wortelde in een existentiële ervaring: hij had vlak voor de afgrond gestaan.
Het was geen abstract ethisch principe, het steunde op wat in oktober 1962, met de
Cuba-crisis, te gebeuren stond. De kerk, in de persoon van de paus, was opgetreden
als bemiddelaar om het gevaar af te wenden. Hij had zich concreet ingezet voor vrede
en détente. Op dat elan wilde hij voortgaan. Dáárom besloot hij een encycliek over
Vrede te schrijven.
Hij had het gevoel dat hij nog altijd zijn eigen geluid niet had gevonden. Zijn
encycliek Mater et Magistra (1961) was nog te veel door Domenico Tardini, zijn
slimme staatssecretaris, beïnvloed; ze was ook nog ‘te Italiaans’, in de passages over
landbouw bijvoorbeeld. Maar Tardini was

2

Het voorgaande is voor een groot deel gebaseerd op Norman Cousins, The Improbable
Triumvirate, in Saturday Review, 30 oktober 1971; op Giancarlo Zizola, L'Utopia di Papa
Giovanni, Cittadella, Assisi, 1973, en op eigen onderzoek.
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nu dood en het thema van de vrede was urgent. Des te urgenter omdat zijn artsen op
16 november de diagnose van 23 september bevestigden. Er bleef hem niet veel tijd
over. Als hij de wereld zijn testament wilde bezorgen, moest hij haast maken. Hij
schoof een blad papier in zijn schrijfmachine en tikte, uit het hoofd, een citaat uit
Augustinus' De Civitate Dei uit: ‘Vrede is rust in de orde van alle dingen, geordende
gehoorzaamheid in trouw aan de eeuwige wet. Orde geeft alle dingen hun eigen
plaats. De vrede van de mensheid is geordende harmonie in huis, in de staat, in de
mens’.
Hij bracht enkele mensen samen en zette hen aan het werk. Eén richtlijn gaf hij
hun mee: geen veroordelingen van het communisme! Hij zei hun: ‘Ik kan geen van
beide partijen van kwade wil beschuldigen. Als ik dat doe, komt er geen dialoog en
slaan alle deuren dicht’. Dat helpt meteen het fabeltje de wereld uit dat Malachi
Martin onlangs heeft proberen te lanceren: ‘Zijn nu fameuze Pacem in
terris-encycliek, die ingegeven scheen te zijn door zijn overtuiging dat er sociale
verandering moest komen, was voor een groot deel het werk van zijn medewerkers
en het is zeer de vraag of hij zelf echt begreep waar ze over ging’3. Dat is kennelijk
niet wat zijn medewerkers zich ervan herinneren. Toen een van hen, Mgr. Pietro
Pavan, de voornaamste ontwerper van de tekst, uit die audiëntie buitenkwam, zei
hij: ‘Wat is die man wonderlijk helder van geest’.
Hij was 82, hij wist dat hij ging sterven. En hij wist heel goed wat hij deed.
Bijvoorbeeld, dat hij, voor de eerste keer in de pausengeschiedenis, zijn encycliek
ook ‘aan alle mensen van goede wil’ adresseerde. Het Vrede op aarde, dat hij in het
Gloria zo vaak gezongen of gereciteerd had, was bedoeld ‘voor alle mensen van
goede wil’. Het was geen vrome formule. Het was een dienst die hij wilde bewijzen
aan alle mensen van de wereld, die allemaal samen oog in oog stonden met hetzelfde
dodelijke gevaar.

Na de Tweede Wereldoorlog: Joannes XXIII en Pius XII
De meer verwijderde voorgeschiedenis van Pacem in terris is misschien minder
dramatisch, maar daarom niet minder interessant. Roncalli raakte niet pas in de
kwestie van de kernraketten geïnteresseerd toen hij paus werd. In een brief van 18
april 1954 aan Aartsbisschop Giovanni Battista

3

M. Malachi, The Decline and Fall of the Roman Church, G.P. Putnam's Sons, New York,
1981, p. 241.
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Montini, de latere Paulus VI, prees hij een speech van Pius XII ‘tegen het misbruik
van kernenergie, de verschrikking (spavento) voor ieder die leeft in deze tragische
en mysterieuze tijd’4. Een man die spreekt van ‘deze tragische en mysterieuze tijd’:
Roncalli, de dikke, goedzakkige optimist waarvoor hij vaak versleten werd? Hij had
een besef van het mysterie van het kwaad. Waarom toch storten mensen zich steeds
weer, tegen beter weten in, hals over kop in de irrationaliteit?
Wat had Pius XII in die speech dan gezegd, dat Roncalli er zo op reageerde?
Gewoonlijk wordt gezegd dat Pius ‘kernwapens in de grond gewoon als een stap
verder in de bewapening behandelde; hij beschouwde ze niet als kwalitatief
verschillend van alwat tot nog toe in de oorlogvoering bestond’5. In werkelijkheid
had hij, een zondag bij het Angelus, gesproken van ‘angst voor nieuwe destructieve
wapens met een nooit gezien geweld... wapens die een ramp kunnen veroorzaken
voor de hele planeet, die alle leven van dieren en planten en al het werk van de mens
totaal kunnen uitroeien over steeds grotere gebieden, wapens die met hun lang durende
radioactieve isotopen voor lange tijd de atmosfeer, de aarde, de oceanen kunnen
pollueren, ver buiten de zones die direct door nucleaire explosies getroffen worden’6.
Pius' elliptische stijl en zijn voorliefde voor technisch jargon (die ‘radioactieve
isotopen’ moeten hem een kick gegeven hebben) beletten niet dat het nogal duidelijk
was wat hij bedoelde: hij besefte dat de mensheid voor iets nieuws en verschrikkelijks
stond. En wat dat betreft was Roncalli het met hem eens.
In andere opzichten verschilde hij met hem van mening. Pius XII sprak over vrede
meer dan welke andere paus ook (vóór Joannes Paulus II). Zoals Graham Greene
schreef: ‘Pax, pacem, pacis, pace - het vertroostende woord luidde als een klok door
al zijn volumineuze uitspraken’7. En in het spoor van Augustinus legde hij altijd weer
een verband tussen vrede en rechtvaardigheid. Maar vrede én recht, wat betekende
dat in de naoorlogse periode? De akkoorden van Jalta hadden een wereldorde
vastgelegd die volgens Pius niet zó rechtvaardig was. De Organisatie van de Verenigde
Naties, die zich als de nieuwe wereldautoriteit beschouwde, was in zijn

4
5
6
7

L.F. Capovilla, ed., Giovanni e Paolo, due papi, Brescia, 1982, p. 69.
J. Bryan Hehir, The Church and the Arms Race, Justice and Peace, London, 1982, p. 7.
Acta Apostolicae Sedis (AAS), 1954, p. 213.
G. Greene, Pius XII, in The Month, december 1951, p. 329. De hoofdredacteur van The Month
kreeg van Rome een monitum voor dit artikel.
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ogen een kliek van de overwinnaars. De Sovjetunie had een permanente zetel in de
Veiligheidsraad, met vetorecht. Terwijl de afschuwelijke misdaden van Stalin alom
bekend waren en ongestraft bleven. Het Rode Leger had Oost-Europa onder de voet
gelopen, overal de vrijheid verstikt. Deze naoorlogse wereldorde was een aanfluiting
van de ware vrede: ze was niet gebaseerd op rechtvaardigheid.
Wat volgde daaruit? In zijn Kerstboodschap van 1948 schreef hij: ‘Een natie die
bedreigd is door of reeds het slachtoffer geworden van een onrechtvaardige agressie,
kan niet, als zij zich christelijk wil gedragen, passief-onverschillig blijven’ (AAS,
1948, p. 12). Hij dacht kennelijk aan Polen, Hongarije, Litauen, Tsjechoslovakije...
Kregen deze landen hiermee een pauselijk fiat om in opstand te komen en het juk
van hun goddeloze overweldigers af te schudden? Tot Hongarije 1956 leek dat niet
tot de mogelijkheden te behoren. Of werd hiermee het Westen, de ‘Vrije Wereld’,
te verstaan gegeven dat een ‘bevrijdingsoorlog’ misschien wel te rechtvaardigen
was? Als we denken aan wat hij in 1954 zei over een mogelijke totale verwoesting
van de wereld, lijkt dit onwaarschijnlijk. Maar we mogen niet vergeten dat in 1948
alleen het Westen kernwapens bezat, die toen misschien gebruikt hadden kunnen
worden om het herstel van een ‘rechtvaardige orde’ af te dreigen.
Tegen deze achtergrond begrijpen we nu beter de volle draagwijdte van Paus
Joannes' uitspraak in Pacem in terris: ‘het heeft geen zin meer te menen dat oorlog
een geschikt middel is om schending van recht ongedaan te maken’. Met deze simpele
formule maakte hij een eind aan de koude oorlog in de Oost-West-verhoudingen en
wees hij de titel ‘Paus van het Westers Bondgenootschap’, die Pius XII gekregen
had, af. De andere distincties in de encycliek - tussen dwaling en de mens die dwaalt,
tussen communistische theorie en praktijk (nrs. 158-159) - waren noodzakelijke
corollaria en niet, zoals sommigen in de Romeinse Curie vonden, voorbeelden te
meer van zijn sulligheid. Natuurlijk hechtte hij evenzeer belang aan het beginsel, dat
vrede op rechtvaardigheid moet steunen. ‘Als je de rechtvaardigheid wegneemt, wat
zijn koninkrijken dan nog anders dan machtige roversbenden?’, citeerde hij uit De
Civitate Dei. Maar hij geloofde dat rovers tot rede en tot een beschaafde dialoog
gebracht kunnen worden. In het atoomtijdperk was dit de enige uitweg8.

8

Veel van het voorgaande steunt op E.E.Y. Hales, Pope John and his Revolution, Eyre and
Spottiswoode, London, 1965.
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Tweede Wereldoorlog
We kunnen nog verder in Roncalli's verleden teruggaan om zijn houding tegenover
de oorlog, nog voor de kernwapens de aard zelf ervan veranderden, te achterhalen.
Het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog bracht hij als Apostolisch Delegaat
in Constantinopel, Turkije, door; tot zijn gebied hoorde ook Griekenland, dat door
de Duitsers bezet werd. De bisschoppelijke kanselier in Constantinopel was een
Fransman, Mgr. Guillois. Op 10 juni 1940 verklaarde Mussolini de oorlog aan het
reeds verslagen Frankrijk (‘de jakhals die op zijn prooi valt’, zei Churchill). De
volgende ochtend ontving Roncalli (de Italiaan) Guillois (de Fransman), gaf hem de
vredeskus en las hem voor wat hij de avond tevoren had opgeschreven: ‘Dag van
droefenis. Italië heeft Frankrijk en Engeland de oorlog verklaard. Oorlog is een
verschrikkelijk gevaar. Voor een christen, die in Jezus en zijn evangelie gelooft, is
het een onrecht en een contradictie. Van oorlog en hongersnood verlos ons, Heer’.
En hij ging voort: ‘Ik moet de bisschop van iedereen zijn, d.w.z. de Consul Dei,
vader, licht, bemoediging voor allen. De natuur wil dat ik het succes van mijn eigen
dierbare vaderland wens, de genade vervult me meer dan ooit met de hoop op vrede,
het streven naar vrede’9.
Er was in Roncalli geen zweem van nationalisme. Hij was een regionalist. Zijn
vaderstad Bergamo had achtereenvolgens tot de Venetiaanse Republiek, het
Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk en het Koninkrijk van Italië behoord. Hij
verloochende zijn Italiaan-zijn niet, maar het had niet veel belang. Als ‘Gods consul’
- een term die niet meer gebruikt was sedert Gregorius de Grote in de 6e eeuw - wil
hij in dit conflict geen partij kiezen. Hij wil het niet sieren met het etiket van een
‘rechtvaardige oorlog’: ‘het is onrecht, het is een contradictie’.
In zijn Dagboek vinden we in oktober 1942 een passage die vooruitloopt op wat
hij in Pacem in terris zou ondernemen: ‘We maken verschrikkelijke dingen mee, we
staan voor de chaos. Dit maakt het des te noodzakelijker, dat we terugkeren naar de
beginselen die de grondslag vormen van een christelijke sociale orde en dat we wat
vandaag aan de gang is, beoordelen in het licht van wat het evangelie leert’. Dat is
precies wat hij bedoelde met het onderkennen van ‘de tekenen van de tijd’. Steunend
op het evangelie, is dit meer een christelijke dan een filosofische onderneming. Maar
voor zoverre ze ook filosofisch is, gaat het om een onderkennen van

9

L.F. Capovilla, Giovanni XXIII. Quindici Letture, 1970, p. 286.
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Gods handelen in de menselijke geschiedenis. ‘De bisschop’, schrijft hij, ‘moet zich
onderscheiden door zijn inzicht in de filosofie van de geschiedenis, ook van de
geschiedenis die zich nu voor onze ogen afspeelt en bloedige bladzijden voegt aan
bladzijden van politieke en sociale wanorde’. En hij noteert dat hij De Civitate Dei
eens moet herlezen.

1914-1918 en Benedictus XV
Eén laatste trekje en het beeld is compleet. Italië deed zijn intrede in de Eerste
Wereldoorlog aan de zijde van de Geallieerden in mei 1915. Roncalli was toen 33.
Hij werd brancardier (hospitaal-soldaat) en legeraalmoezenier. Hij liet een flinke
snor groeien. Zijn oorlogservaring: neven van hem sneuvelden, broers werden vermist;
mannen die voor zijn ogen stierven met uitpuilende ingewanden; stoïsche boeren die
hun ‘plicht’ deden om redenen waar ze niks van begrepen: immens menselijk lijden.
Op 1 augustus 1917 zond Paus Benedictus XV een vredesboodschap aan alle
oorlogvoerenden (Roncalli citeerde eruit in een voetnoot in Pacem in terris).
Benedictus riep beide partijen op ‘een rechtvaardige en duurzame vrede te
aanvaarden’, niet naar een ‘overwinning’ te streven en een eind te maken aan deze
‘nutteloze strijd’. Dit was genoeg om bijna iedereen tegen hem in het harnas te jagen.
In Italië vonden ze dat zijn gepraat over een ‘nutteloze strijd’ het moreel ondermijnde.
Hij was een defaitist en werd, in plaats van Benedetto (de gezegende) Maledetto XV
(de vervloekte) genoemd. In de ogen van de Geallieerden was hij pro-Duits, in de
ogen van de Duitsers pro-Frans. Zijn bemiddelingspoging ketste af en de Italiaanse
regering besloot hem buiten de vredesconferentie te houden. Gewaardeerd werd hij
alleen door de Italiaanse soldaten die, in oktober 1917 bij Caporetta op de vlucht
geslagen, de wapens neerwierpen en ‘Viva il Papa!’ schreeuwden. Ze werden
gedecimeerd: een op tien werd eruit gepikt en doodgeschoten10.
Hoezeer hij oorlog ook verafschuwde, toen de Oostenrijkers Italië binnenvielen,
had Roncalli een opwelling van patriottisme. In een brief van 22 november 1917
schreef hij aan zijn broer Saverio: ‘Nu de vijand in huis is, moet hij eruit gejaagd
worden, wat het ook kost, anders ziet het er slecht voor ons uit... We zijn allemaal
schuldig, maar nu is het onze plicht

10

Wat Benedictus XV betreft, cfr. Christopher Seton-Watson, Italy from Liberalism to Fascism,
Methuen, London, 1967, p. 472 en vlg.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

719
alle offers te brengen om de Duitsers Italië uit te krijgen’11. Maar zelfs in dit donkerste
uur - Caporetta werd vergeleken met de ineenstorting van Frankrijk in 1940 - was
dit patriottisme meer door medelijden ingegeven dan door trots. Anders dan menig
aalmoezenier in de Eerste Wereldoorlog, anders dan bijvoorbeeld Teilhard de Chardin,
verheerlijkt hij nooit de tonische eigenschappen van de oorlog of de zuiverende
kracht die ervan uit kan gaan: ‘We zijn allemaal schuldig’.
Wel probeerde hij na de oorlog er - achteraf - nog enig goed in te vinden. In een
sermoen dat hij op 9 september 1920 in Bergamo hield, zei hij: ‘Oorlog is en blijft
het grootste kwaad en alwie de bedoeling van Christus en zijn evangelie omtrent
menselijke en christelijke broederschap begrepen heeft, kan de oorlog niet genoeg
verafschuwen... Toch was deze oorlog ook een belangrijke test voor de waarden die
mensen lief zijn. Naast de brutaliteit en de ellende die sommigen van ons ten deel
zijn gevallen, kunnen we ook blijven stilstaan bij troostende momenten die ons
pessimisme logenstraffen’12. En hij verwijlde bij dingen als: een mis in openlucht op
geïmproviseerde altaren, mannen die stierven ‘met Christus' sacrament in hun hart
en de naam van Maria op hun lippen’ en vooral de overweging dat ‘het christelijke
Italië niet dood is’.
Maar de blijvende les die Roncalli uit de Eerste Wereldoorlog leerde, was de
mislukking van Benedictus XV. Daar leerde hij iets over de neutraliteit van de Kerk.
Er is een neutraliteit die erin bestaat dat men in menselijke conflicten zijn handen
niet vuil maakt en ze, vanuit zijn veilige zelfgenoegzaamheid, aan de verdoemenis
prijsgeeft. De neutraliteit die Roncalli uit Benedictus' mislukking leerde, was
integendeel een actieve neutraliteit, die probeert de communicatie open te houden,
die gesprek verkiest boven heroïsche gestes, een profetisch spreken boven
diplomatieke taal, en die het beslissende moment weet te verbeiden waarop
bemiddeling mogelijk en... nodig wordt. Zo'n moment kwam inderdaad, 23 jaar later,
toen hij zelf paus geworden was en bij Chroestsjev en Kennedy tussenbeide kwam.
Pacem in terris is het getuigenis van die ervaring en de samenvatting van de wijsheid
die in zijn lange leven gerijpt was.

11
12

Letture ai familiari, vol. I, Rome, 1968, p. 60.
L.F. Capovilla, ed., Il Rosario con Papa Giovanni, Rome, 1979, p. 126.
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Omtrent ‘Het verdriet van België’
Paul Claes
‘Where stood Belgia, - the Netherlands’
‘O, sir, I did not look so low’.
Shakespeare, The comedy of Errors, III, 2
Een criticus is lezer èn schrijver. Die tegenstrijdigheid verklaart zijn paradoxale
positie. Wat een criticus bij het lezen van een boek door het hoofd gaat, mag even
verward zijn als de indrukken van om het even welke lezer, toch is hij deze laatste
uit hoofde van zijn schrijverschap een geordend betoog, een gefundeerde interpretatie
en een gemotiveerd oordeel verschuldigd. Het definitieve van zulk een kritiek schrikt
mij af, zeker waar het zo'n complex boek als Het verdriet van België van Hugo Claus
betreft. Daarom wil ik graag mijn rol van alwetend schrijver voor die van geboeid
lezer verwisselen. Wat volgt zijn heterogene notities bij een heterogene roman,
fragmenten van een lectuur die nergens als totaliteit bestaat.
Het verdriet van België bestaat uit twee delen van samen bijna 800
bladzijden. Het eerste daarvan telt zowat 280 bladzijden, verdeeld over
27 genummerde en getitelde hoofdstukken. Het tweede heeft geen
hoofdstukken meer, maar bestaat uit bijna 200 door wit van elkaar
gescheiden fragmenten. De twee delen heten respectievelijk ‘Het verdriet’
en ‘Van België’. In het tweede deel vernemen we dat het eerste deel
eigenlijk de autobiografie is van de hoofdfiguur, de jonge Louis Seynaeve.
Overigens verschilt dit eerste deel stilistisch nauwelijks van het tweede
deel, waarin de levensbeschrijving van Louis verdergezet wordt. Zo valt
de fictie (de roman van Seynaeve) in de fictie (de roman van Claus) als
fictie door de mand.
Tussen de ‘autobiografie’ van Louis Seynaeve en Claus' leven bestaan merkwaardige
overeenkomsten. Beiden zijn geboren op 5 april 1928, beiden brengen hun
lagere-schooltijd door in een nonnenpensionaat dat aan de Heilige Jozef is toegewijd.
Hun vaders zijn allebei drukker en leveran-
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cier van schoolbenodigdheden, hun grootvaders inspecteur van het katholiek lager
onderwijs in West-Vlaanderen. Beide jongens verlaten de lagere school bij het
uitbreken van de tweede wereldoorlog.
Uit de in Claus' bundel Natuurgetrouwer opgenomen bijdrage over zijn
voorgeslacht komen we te weten dat zijn grootmoeder aan vaderskant haar
heup brak en invalide werd; hetzelfde gebeurt met de ‘Bomama’ van Louis
(102). Het verhaal over de mislukte vrijage van Tante Violet (200-202)
correspondeert met wat Claus in zijn familiekroniek over zijn tante H., de
corpulente zuster van zijn moeder, vertelt. De anekdote over Louis' opstel
‘Lente in de stad’, dat door de leraar Nederlands ten onrechte als plagiaat
wordt beschouwd (384-386), is een herinnering die Claus zelf meer dan
eens in verband met zijn eigen schooltijd heeft opgehaald. In zijn
Claus-boek dateert Georges Wildemeersch dit opstel op 23 juni 1944 (later
dan in de roman). Dat we Louis en Hugo inderdaad niet helemaal kunnen
identificeren, blijkt nu uit de ontmoeting van beiden op de laatste bladzijden
van het boek: een rendez-vous van Dichtung und Wahrheit in wat Claus
lang als zijn ‘familieroman’ heeft aangekondigd.
Literatuurtheoretici twisten over het statuut van reële eigennamen in fictionele werken.
Verwijzen zij naar de werkelijkheid of naar een verdichte werkelijkheid? Onze
romancier maakt het zijn critici niet gemakkelijker, want hij gebruikt nu eens werkelijk
bestaande plaatsnamen, zoals Gent, Idegem, Roeselare, Laarne, Veurne, Harelbeke,
Schorisse, Moorsele, Hingene, dan weer vervormde, maar toch nog min of meer
herkenbare Vlaamse toponiemen. Het pensionaat van Louis ligt in ‘Haarbeke’ (264)
bij ‘Markegem’ (64); dat van Hugo bevond zich in Aalbeke bij Marke. Kortrijk wordt
in de roman Walle genoemd (95), naar een straat in de stad. Het ‘Bastegem’ waar
Louis' moeder vandaan komt, is het Astene waar de zeventienjarige Claus bij zijn
grootmoeder ingewoond heeft. Zo zal ‘Hulle’ (255) wel Heule zijn, ‘Wakkegem’
(95) Wakke, en ‘Waffelgem’ (622) misschien Avelgem. Naast namen van historische
personen zoals Churchill, Hitler en Ratti (paus Pius XI) komen er ook gefingeerde
namen in het boek voor.
Sommige daarvan zijn op dezelfde wijze getransformeerd als de plaatsnamen. In
de plastische kunstenaar Dolf Zeebroeck (500) herkennen wij
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de eertijds bekende tekenaar Jos Speybroeck. Voor de auteur Marnix de Puydt (146)
stond waarschijnlijk de toneelschrijver Willem Putman model, die na expressionistisch
werk oppervlakkige komedies schreef en inspecteur was van de openbare bibliotheken
(573). Een deel van het leesplezier kan bij oudere en ingewijde lezers bestaan in het
oplossen van dergelijke raadsels. Verstoppertje spelen met de lezers? Spelen in elk
geval.
Zoals er een ‘Greene-land’ bestaat, de idiosyncratische wereld van Graham
Greene, is er ook een ‘Clausitanië’, het universum van Claus, een
niet-Euclidische ruimte waarin de personages moeiteloos van het ene boek
in het andere kunnen stappen. Er is de aantrekkende en afstotende moeder,
met haar talloze plaatsvervangsters: grootmoeders, tantes, nonnen en
minnaressen. Hier heet ze Constance, ‘de Bestendige, Onveranderlijke,
Trouwe’ (369): bittere antifrase of onontwijkbare werkelijkheid? De
kloosterzusters zijn dezelfde als die uit De hondsdagen, Dorothea van
Male, Het teken van de hamster, De verzoeking: een van hen is
onbereikbaar opgesloten in het slot; alleen een kleine jongen kan haar
benaderen. Even ongenaakbaar is de verre geliefde op het kasteel: Madame
Laura is niet alleen een dubbelgangster van Petrarca's geliefde, niet alleen
een zuster van Beatrix (531, Dantes Beatrice), maar ook een tweede Lise
van Werveke (Het lied van de moordenaar) en Sandra Hermedam (De
verwondering). Er is de gehate vader en zijn substituten: de bewaker van
het kasteel, Holst (Schramme in De verwondering), de priester Kei (Deedee
in Omtrent Deedee). Er is vooral de zoon, de zoveelste metamorfose van
Claus' Oedipus, op zoek naar het mysterie van de sekse, na de homofiel
getinte jeugdvriendschap (Broeck in De hondsdagen, Vlieghe hier)
geïnitieerd door de oudere vrouw. Bladzijde na bladzijde herkent men de
oude motieven: de gele DKW uit De hondsdagen en De verwondering,
de uitstaande oren van het hoofdpersonage (eveneens uit De verwondering),
het bordeel Titanic (De hondsdagen en De verwondering). Claus als
plagiator van het eigen werk.
Oedipus: onvermijdelijke mythe in elk Claus-boek. Ze wordt hier, zoals ook in
vroeger werk, aangegeven met de stijlfiguur pars pro toto: blindheid. De lezer, zelf
ziende blind, leest er vaak overheen. Louis is geobse-
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deerd door het thema: een lelijke vrouw en een vrouw met één oog worden door hem
op één lijn gesteld (9); ‘Papa(..) kneep zijn ogen halfdicht. Bijziende? Nee, zo keek
Willem Tell, toen hij zijn kruisboog spande, naar zijn zoon onder de appelboom’ (17,
de vader mag niet blind, niet gecastreerd zijn); Louis wil een van beide ogen missen
(76); toch vraagt hij of hij ze niet moet uitsteken zoals zuster Gerolf (de gecastreerde
moeder, 166). Geen wonder dat Louis zich in een verspreking de vader van het kind
van zijn moeder noemt (189). De laatste alinea van het boek luidt: ‘We gaan zien.
Wij gaan zien. Toch’. Vlak daarvoor zagen het hoofdpersonage en zijn alter ego een
meeuw ‘die hinkte’ (zoals Oedipus). De slagzin van de waanzinnig geworden Nonkel
Omer (690, 695, vgl. 711) spiegelt een mogelijke bevrijding van het Oedipus-complex
voor.
‘Dondeyne had een van de zeven Verboden Boeken onder zijn schort
verstopt en Louis meegelokt. Zij zaten onder de slingerplanten van de grot
van Bernadette Soubirous’. De eerste alinea van Het verdriet van België
verplaatst ons meteen in de christelijke sfeer van verbod, verleiding en
zonde. De Index Librorum Prohibitorum verbood in de eerste plaats
ketterse en immorele boeken. Geheel in de geest van hun tijd interpreteren
de pensionaatleerlingen dit als politiek linkse en seksueel onoorbare
boeken. De grot waar zij bij elkaar komen, is die van Onze Lieve Vrouw
van Lourdes, van de Moeder, oord waar de wet van de Vader wordt
overtreden. Claus interpreteert het christendom consequent
psychoanalytisch. Louis draagt een scapulier van de Onbevlekte
Ontvangenis (164) in hetzelfde Mariale blauw als de jurk van zijn moeder
(82). De ‘heilige koe Marie’ (65) baart hem in een visioen het kind dat
zijn moeder ter wereld moest brengen. Zelfs later nog, wanneer hij in feite
ongelovig geworden is, zal Louis zich nog met Maria's zoon, Jezus
Christus, vereenzelvigen, bijvoorbeeld wanneer hij een van de
kruiswoorden ‘sitio’, ‘ik heb dorst’, roept (644).
In het pensionaat vormen de ‘Apostelen’ (Louis en zijn vrienden) een geheime
vereniging met sterk autoritaire inslag. De opstandige Vlieghe wordt gestraft met
een pseudo-verkrachting. In de middelbare school geven Louis en Vlieghe zich uit
vrije wil op bij de NSJV, de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen, waarin
eenzelfde stalen tucht heerst.
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Vlieghe zal zich castreren en zelfmoord plegen nadat hij bij een prostituee een
geslachtsziekte heeft opgelopen. Dit alles ligt geheel in de lijn van de sociale
psychoanalyse van Wilhelm Reich, die meende dat de autoritaire bewegingen hun
voedingsbodem vonden in de seksuele onderdrukkingsmechanismen van een
patriarchale, vrouwvijandige maatschappij. Deze topos in de ideologiekritiek van
het fascisme verbindt hier, net zoals dat in De verwondering het geval was, de
psychologische thematiek met een politieke.
Een oorlogsboek. Met op de achtergrond de basso continuo van de
strijd-berichten, waartegen de onwaarschijnlijke verhalen van hen die aan
het front geweest zijn en de eindeloze commentaren van hen die thuis
gebleven zijn opklinken. Een oorlogsboek zonder heldendaden, zonder
dode helden, zonder strijd haast, zonder honger, zonder tragiek en zonder
grootsheid, een boek over een oorlog zoals een land van de middelmaat
die verdient. Zelfs de collaboratie ontstaat niet uit grootse idealen, maar
uit schaapachtige volgzucht, boerenslimheid, kleinburgerlijke handelszin,
politiek onbewustzijn. Het verdriet van België.
Het realisme van Het verdriet van België is niet dat van de weerspiegeling dat de
orthodoxe marxistische esthetiek dierbaar is. Het is het realisme van het citaat. Geen
enkele andere Vlaamse roman (Walschap, Boon zijn namen die zich opdringen)
registreert zo getrouw, zo genadeloos ook, de duizenden zegswijzen, dooddoeners,
gemeenplaatsen van ons volk. Dit boek kon dan ook niet anders dan in dialect
geschreven zijn. Een dialect dat leeft bij de gratie van dialogen waarin eigenlijk niet
gecommuniceerd wordt, maar waarin het van ouds bekende, het verwachte aldoor
herhaald wordt: de taal van de ideologie. ‘Gij zijt veel schoner in het echt’. ‘Dat
zeggen ze allemaal’. ‘Ik meen het’. Wat is hier de waarheid? Het heeft geen belang:
zolang het spreken maar doorgaat. Spreken van mannen in de cafés, spreken van
vrouwen thuis, spreken van kinderen op school en op straat, spreken van nonnen en
priesters, spreken van leraars en kunstenaars, gesprekken die beginnen, afbreken en
weer doorgaan, olie die de maatschappij draaiend houdt.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

725
De zin van dit alles? Louis is ernaar op zoek, en hij stuit zoals anderen op
het onvermijdelijke vierkant van waarheid, geheim, leugen, fictie. Is de
waarheid de seksualiteit? De nonnen verbergen ze onder lange zwarte
kousen, Louis' moeder bedriegt zijn vader, hij schrijft een fictie over zijn
liefde tot de moeder: een novelle over ene mevrouw Horforêt (Franse
‘vertaling’ van de familienaam van zijn moeder Bossuyt). Ligt de waarheid
in de communicatie? Maar de enige communicatie in het pensionaat is
slechts mogelijk in een geheim genootschap, en in een wereld waarin zijn
vader en zijn grootvader er lustig op los fantaseren en waarin zelfs zijn
moeder hem bedriegt ‘met Zusterachtige leugens en beloften’ (82) wordt
liegen voor de kleine Louis een tweede natuur. Een gedroomde
voorbereiding, zo blijkt achteraf, op een schrijversloopbaan, waarin de
grote Louis het geheime verdriet dat hij met zich mee draagt tegelijk kan
verbergen en openbaren.
Een auteur die voor verschillende soorten publiek tegelijk schrijft, is voor de
uitgeverswereld een gegarandeerd succes. Na De aanslag van Harry Mulisch is Het
verdriet van België een roman die je op diverse wijzen kan lezen: als
oorlogsherinnering, psychologische roman, verkapte autobiografie,
maatschappijkritische roman en als ‘tekst’. Die laatste leeswijze zal wel de minst
beoefende zijn, de meest elitaire, zo men wil. Toch is ze niet de minst interessante,
aangezien zo ook de ‘stijl’ - voor de meeste lezers waarschijnlijk niet meer dan een
hinderlijke vertroebeling van het Verhaal - een bron van informatie en een deel van
de boodschap wordt. De korte hoofdstukken, de torpedosnelle dialogen, de
staccato-zinsbouw, alles jaagt de lezer vooruit door dit boek. Maar je kan de roman
ook anders, trager lezen en dan als bij een palimpsest een andere tekst zien
verschijnen. Een waarin met diverse vertelwijzen en vertelperspectieven
geëxperimenteerd wordt, een waarin allusies en motieven belangrijker worden dan
gebeurtenissen, een waarin zoals in een gedicht associaties en meerzinnigheden de
densiteit vergroten. Lees je de tekst zo, dan merk je hoe listig de bewustzijnsroman
die het eerste deel van het boek vormt ons een identificerende lezing opdringt, die
zich automatisch verderzet wanneer wij in het tweede deel een onoverzienbare reeks
uiteenlopende tekstfragmenten zullen moeten interpreteren. Daaronder zijn er
dialogen, waarbij de aanwezigheid van Louis soms niet vermeld wordt, monologen
zoals die van Violet (721), dagboekfragmenten, in versvorm gedrukte passages (608),
innerlijke monologen zoals die van zuster Gerolf (478 e.v.), commentaren
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op het oorlogsgebeuren, brieven, beschrijvingen (zoals de autopsie van Laura, 741)
beschuldigingen, bekentenissen. Voer voor literatuurfanaten? Oók. Zoals wanneer
in de verleidingsscène tussen Louis en Tante Nora - overigens voldoende populair
om in de Nederlandse Playboy een plaatsje te vinden - plotseling uit Claus' toverhoed
een zinspeling op Van Ostaijens Het konijn opduikt (589, het konijn, een
vruchtbaarheidssymbool, is overigens een leitmotief). Of de talloze verwijzingen
naar auteurs (van Karl May tot Stefan Zweig), en aanhalingen uit hun werken (de
villa Kernamout is genoemd naar een dichtbundel van Johan Daisne, 621; M. Roelants
Komen en gaan, 767; G. Gezelle die avond en die rooze, 731: G. Gossaert ‘en zei in
't za'el zich wendend’, 769; er zijn tientallen, wellicht honderden voorbeelden). Of
zoals wanneer een heel fragment opgebouwd blijkt uit associaties op het woord Tijd
en hints naar de Griekse tijdgod C(h)ronus: horloge, datum, tijd, chronometreren,
seconden, Altijd en eeuwig en immer, klok, In mijn tijd, het opvreten van de eigen
kinderen (505-510). De critici die Het verdriet van België een volksroman of
heimatliteratuur willen noemen zijn gewaarschuwd.
De Meester houdt ervan zijn boeken met mythische allusies te larderen.
In Het verdriet van België functioneert de Graallegende als zodanig. Ze
lag in een boek als dit voor de hand, aangezien vandaaruit verbindingslijnen
lopen naar het christendom met zijn ridders-voor-Christus-idealen, naar
de Middeleeuwen, die in Vlaanderen nog niet voorbij zijn, naar het
Keltische heidendom (595) met de Claus dierbare vegetatiemythen, en
naar het Nazisme met zijn Wagner-verering. In plaats van twaalf
graalridders kan Louis in zijn pensionaatsjaren slechts vier Apostelen rond
zich scharen. Maar in de loop van het verhaal ontdekt men andere
graalzoekers met significante namen: de leraar Evariste de Launay de
Kerchove, bijgenaamd de Kei (Kei of Key is een van de ridders van de
Tafelronde); de boer Iwein Liekens (de Yvain van Chrétien de Troyes);
de bewaker van het kasteel van de Belle Dame sans Merci Laura (531),
A. Holst (met een knipoog naar de keltofiel Adriaan Roland Holst). In
mijn revisie-exemplaar van het boek staat op p. 512 de naam van het dorp
Bastegem geschreven als Barregem, waarin we het ‘barre heim’ (The
Waste Land van T.S. Eliot) van de Graallegende herkennen. Blijkbaar had
Claus in een eerste versie Barregem geschreven, maar die verwijzing later
te duidelijk gevonden. In dit barre land bevinden zich zowel het
sprookjeskasteel van Madame Laura (de jonkvrouw, een heidense vorm
van de in het ‘Slot’
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opgesloten zuster Gerolf) als de graalburcht zelf, waarin, bewaakt door
Jules de Timmerman (Jozef van Arimathea?), de Visserskoning verblijft
in de gedaante van de gemaskerde (dus niet herkende) Konrad. De steen
die voor de Graal moet doorgaan, is echter, typisch voor Claus'
ontluisterende visie op de mythe, een versteend excrement.
Bezwaren. Die zijn er beslist. Ondanks alle kunst- en vliegwerk maakt dit boek toch
een déjà-vu-indruk: Cyrille Offermans sprak in een recensie van De Groene zelfs
van ‘recycling van alles wat Claus eerder heeft geschreven’. Is dit niet hetzelfde
jongetje van de verhalen uit De zwarte keizer? Is die afrekening met het fascisme
niet al in De verwondering vertoond? Begint dat oedipuscomplex niet langzamerhand
zelfs de Clausfans te vervelen? En kan een romancier van formaat het zich veroorloven
de wereld en de mensen altijd weer uit éénzelfde soort bewustzijn te bekijken? Ook
aan het vertelperspectief hapert er wel eens wat. De jonge Louis van het eerste deel
is een enerzijds te naïef en anderzijds te wereldwijs personage. Dat kun je desnoods
nog excuseren door het zogenaamd auteurschap van de oudere Louis. Maar wat doe
je dan met gelijksoortige fouten in het tweede deel? En met de stijlgelijkenissen
tussen de roman van Louis en die van Claus? Eén daarvan, die ik nogal irriterend
vind omdat het een stijltic is geworden, is het gebruik van het asyndeton: ‘De ogen
weken uiteen, vestigden zich op Louis als op een volwassene’ (137); ‘Hij knoopte
beslist zijn gulp weer dicht, kuchte als een non’ (665). De karaktertekening van Louis
is niet vrij van inconsequenties: men kan zich moeilijk voorstellen dat het jongetje
dat de meisjes nauwelijks durft aan te spreken (397), met zijn vader volwassen
gesprekken voert over de ontrouw van zijn moeder (434). Louis moge dan geniale
trekjes vertonen, al die dikke woorden die hij gebruikt, het Duits dat hij als bij mirakel
machtig blijkt te zijn, het ‘rad-Amerikaans’ dat hij met zijn schamele schoolopleiding
plots blijkt te spreken (634), tonen wat te veel indulgentie van de auteur voor zijn
personage. De theologische uiteenzettingen die de leraar Kei voor schooljongens
van twaalf houdt, zijn absurd irreëel. Ook de monologen van Marnix de Puydt zijn
in zo'n overdreven stadhuistaal gesteld, dat ze zelfs als karikaturen van literair gezwets
totaal ongeloofwaardig zijn. Dergelijke inbreuken op het soort realisme dat andere
passages wèl vertonen, verzwakken de totale indruk, en verminderen de politieke en
sociale impact van het boek, omdat ze suggereren dat dit alles toch maar ‘literatuur’,
fantasie is. En dan zijn er slordigheden: Louis kan in de
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eerste klas van de humaniora moeilijk een huiswerk scheikunde hebben gemaakt,
aangezien dat vak daar niet werd gegeven (318); een jezuïet op een Westvlaams
college is gezien bepaalde kerkelijke verorderingen terzake een onmogelijkheid;
onze grootste Vlaamse schrijver weet niet dat je woorden als ‘elektricien’ en
‘mecanicien’ zonder trema schrijft.
De Ensor op de stofwikkel van het boek waarschuwt de lezer dat deze roman geen
foto is, maar een karikatuur, een groteske fantasmagorie waarin vorst, kerk en
vaderland als carnavalsfiguren rondlopen, waarin personages het mombakkes van
leugen en bedrog dragen, waarin dromen, nachtmerries, visioenen achter elke hoek
gluren en plots als ectoplasmen, irreële uitstulpingen tevoorschijn springen. Het
verdriet van België: een lachspiegel? Ja, maar dan een die niet minder
onwaarschijnlijk is dan de werkelijkheid die België heet.
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Hans Andreus. Relativiteitspoëtica van een gematigd experimenteel
Rita Lamberts
De reflectie in een gedicht over een gedicht, het dichten, de taal of het woord - of de
zgn. immanente poëtica - loopt als een rode draad door heel het werk van Hans
Andreus. Uit dat werk werden hier negen poëtica-gedichten gekozen en aan een
close-reading analyse onderworpen. Bij het verwerken van deze analyses tot een
theorie omtrent Andreus' poëtica werd, waar mogelijk, gerefereerd naar en/of rekening
gehouden met alle andere poëtica-gedichten of -verzen van Andreus. Om een
mogelijke evolutie op het spoor te komen, werden de negen gedichten gekozen in
functie van de periode waarin ze verschenen. De periodisering die tot dat doel werd
aangebracht, is de volgende: van 1948 tot 1960, van 1960 tot 1970 en van 1970 tot
1977, het jaar van Andreus' dood. De geselecteerde gedichten zijn: Gejaagd worden
en als wolven jagen uit De taal der dieren, 1951; Credo uit Variaties op een afscheid,
1956; Gevangenis uit Het land van horen en zien, 1957; 39 uit De sonnetten van de
kleine waanzin, 1957; Leven met woorden uit Al ben ik een reiziger, 1959; Klein
boek om het licht heen, 1964, in zijn geheel besproken; Honds uit De ruimtevaarder
en andere gedichten, 1968; Not for me uit Natuurgedichten en andere, 1970; Deel
uit De witte netten van zon en maan, 1974.

Andreus' houding ten opzichte van het woord
Andreus' houding t.o.v. het woord is ambivalent: in heel zijn poëtisch oeuvre leest
en voelt men een gepreoccupeerdheid met het woord en vooral met de - voor Andreus'
fundamentele - oppositie tussen de macht en de onmacht van het woord. De onmacht
van het woord wordt door de dichter altijd negatief ervaren, daar waar de macht van
het woord negatieve maar ook positieve kanten heeft. Het zowel positief als negatief
ervaren van het woord leidt tot een tweede tegenstelling - die voor de brooddichter
Andreus een reële innerlijke strijd weergeeft: enerzijds verlangen naar en houden
van dat voor de dichter zo noodzakelijke woord, anderzijds
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afstoten van dat versleten woord, dat nooit precies weergeeft wat de dichter wil
vertalen.

1. De onmacht van het woord
Het woord is onmachtig op twee vlakken. In de eerste plaats is onze taal - of is het
de taal? - zich veelal gaan beperken tot het zeer eenvoudige systeem van één woord
- één betekenis, zodanig dat bij het gebruik van een woord niet een hele
betekeniswereld opengaat, maar er een beperking optreedt tot een bekrompen wereld
van algemene, ongenuanceerde ‘zaken’. Die bekrompen woorden-wereld maakt het
dichten, het oorspronkelijk vertalen van al wat men ervaart, moeilijk, soms zelfs
onmogelijk: ‘Words have become too rigid for the poet to be able to express a
particular vision of life’ (Andreus in d'Oliveira, p. 17). Terwijl: ‘Als je goed schrijft,
als het lukt in poëzie, dan kan een woord wel tien betekenissen hebben’ (Andreus in
Beers, p. 30).
In het gedicht Rijkunst (uit Variaties op een afscheid, 1956) wordt deze enge
woordenwereld ge-dicht:
Zoekende iets
vreemds, vergetens,
dat namen heeft van ruimte,
onuitsprekelijk pijndoende namen,
verminkt en verpauperd
in de woorden die wij schrijven.

In de tweede plaats is er het besef dat er zoveel ervaringen, ontroeringen, handelingen,
gedachten, elementen bestaan die geen woorden hebben die alleen maar naar hén
verwijzen. Het enige dat een dichter dan kan doen is woorden gebruiken die ook naar
die ervaringen, ontroeringen verwijzen, maar dan ‘You have to stand on your head
and invent a different context for key-words in order to make clear the sense in which
you're using them’ (Andreus in d'Oliveira, p. 17). Het onvermogen van het woord
om de authentieke ervaring juist weer te geven, wordt vertaald in het korte gedichtje
Gevangenis uit Land van horen en zien, 1957:
Geklonken aan het woord.
Elk woord het verkeerde.
Niets wordt hoorbaar.
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2. De macht van het woord
Positief aan het woord is dat de dichter toch, zij het niet ten volle en altijd zeer
moeizaam, erin slaagt een gedicht te schrijven dat zijn authentiek beleefde
werkelijkheid weergeeft. Elk gedicht, dat conglomeraat van woorden, verandert niet
de werkelijkheid, maar schept wel een werkelijkheid binnen zichzelf. Deze positieve
benadering van het woord wordt prachtig weergegeven in het gedicht Credo in
Variaties op een afscheid, een geloofsbelijdenis voor de taal en poëzie van de
experimentele dichters:
De dichters weten wat zij niet weten.
Zij spreken in hun vreemde taal;
zij gaan de dood in tot het begin;
zij ontdekken leven en zien de wereld aan met hun
hartstochtelijke onschuld
en veranderen de aarde
in de werkelijke aarde.

Dit gedicht brengt ons meteen bij Andreus' onwrikbare geloof in het woord, dat
weliswaar, wil het een identiteit tot stand brengen tussen wezen en woord, nog zal
moeten groeien tot een ideaal woord, maar dat toch reeds zoveel echte, mooie
gedichten mogelijk heeft gemaakt. Die enorme mogelijkheden van de taal worden
o.m. bezongen in het bekende gedicht Gejaagd worden en als wolven jagen uit De
taal der dieren. Hier wordt het woord verbonden met het oorspronkelijke, klankrijke,
geheimzinnige, zuivere... oerwoord, dat op geen enkele manier door de cultuur is
aangetast. Ze worden echter vooral impliciet geïllustreerd in het groot aantal gedichten
dat Andreus schreef, en altijd beschouwde Andreus woorden als ‘flexible things (...)
(having) opposing connotations’ (Andreus in d'Oliveira, p. 16-17).
Met dit laatste komen we meteen bij de negatief ervaren macht van het woord:
immers, ‘woorden gaan ver; ze blijven niet waar / ze worden neergeschreven’
(Sonnetten van de kleine waanzin), woorden zijn ‘weigerachtig’ (Laatste gedichten),
‘vals, / woorden zijn katten die krols zijn van wijsheid’ (Zoon van Eros). Woorden
zijn bedrieglijk: ze geven de indruk kennis weer te geven maar verraden op die manier
de dichter omdat echt kennen onmogelijk is:
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Gevaarlijke taal
Geloof mij niet.
Ik spreek de gevaarlijke taal.
Die ik nog inkleed, aankleed,
masker en maskeer, domweg dichterlijk begraaf
onder de koude aarde
der hedendaagse woorden.
Die ik behang met sierselen
en leer spelen: taal,
spring, buitel en dans.

Of nog: ‘Woorden weten het wel. / Wij niet’ (Tweespraak) en: ‘Spreken wij duidelijke
taal, / waarvan wij niets begrijpen’ (Het land van horen en zien) en: ‘en ik werkte
steeds met woorden, maar begreep minder, / scheen het, dan ieder ander’ (Al ben ik
een reiziger). Woorden zijn tenslotte ook kwetsend, ze zijn een wapen, maar
tegelijkertijd ook een schild om de mens tegen de hardheid van de woorden te
beschermen. Al deze negatieve gevoelens t.o.v. het woord worden vertolkt in het
lange gedicht Leven met woorden in Al ben ik een reiziger, 1959.
De macht van dat ‘nietsontziende woord’ (Leven met woorden) wekt angst,
enerzijds omdat het woord een eigen leven leidt, los van de dichter, anderzijds omwille
van de onzekerheid die de dichter voelt in zijn pogingen tot verwoording van wat
men misschien niet precies verwoorden kan. Het voortdurend vechten tegen en
werken met dat - hoe paradoxaal ook - te starre, te onbuigzame en te flexibele woord,
maakt Andreus vaak bitter ten opzichte van zijn materie, van die woorden die hem
afzonderen en geen menselijke verhoudingen scheppen:
Te lang weer met woorden alleen
en weer de woede
van buiten alles zijn...
(Lachen om namen, in Natuurgedichten en andere)

Zo komen we tenslotte bij de tweede belangrijke tegenstelling die voortvloeit uit de
allesomvattende macht van het woord over de dichter. De dichter bestaat niet alleen
dank zij, maar ook ondanks het woord. Buiten deze paradox kan hij niet leven: als
dichter is hij op het woord en alleen maar daarop aangewezen en hij moet met dat
vaak onmachtig of negatief ervaren gegeven verder. Er is steeds de drang naar het
woord tegenover de verplichting tot schrijven, er is de hunkering naar het juiste
woord tegenover de poging aan het bestaande woord te ontsnappen.
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Altijd bij mij
dat woord in de weg.
Dan maar stilte horen.
Maar bij gebrek aan geluid
kom ik nergens op uit.

(The time of death is every moment, in De ruimtevaarder en andere gedichten).
Fundamenteel, naast al het voorgaande, blijft echter dat Andreus het woord liefheeft
en niet zonder dichten kan:
Wanneer ik het niet meer vind in een woord,
niet in een vrouw, niet in mijn wereld,
laat mij dan een koude dode zijn,
zwervend langs het winterse strand van die dood.
(Wanneer, in Zoon van Eros)
Eén ding is onveranderd gebleven:
dat ik het woord liefheb, het steeds verbluffend
wondertje van letters die betekenis krijgen,
en waarvan ik denk dat het eenmaal me meevoert
naar een vrede door geen herinnering vervalst (Ooit in Laatste gedichten)

3. Het ideale en het stille woord
Uit zijn ervaring van macht en onmacht van het woord, uit het verlangen naar en
willen afstoten van, groeide bij Andreus de idee van het ideale woord. Dat ideale
woord is eeuwig en onbederfelijk. Het zal altijd de volmaakte identiteit tussen woord
en wezen (blijven) weergeven. Het leidt een eigen leven, onafhankelijk van de dichter,
maar geënt op de dichter. Het drukt niet één aspect van iets uit, noch is het alleen
maar x en niet -x: het heeft eigen nuances en tegenstellingen en drukt op die manier
alles uit. Het wordt ervaren, ook zintuiglijk, als een woord-lichaam, en niet als een
woord-symbool. En bovenal is het zuiver en onbedorven.
De dichters weten wat zij niet weten.
Zij spreken in hun vreemde taal;
(Credo, in Variaties op een afscheid)
Ik wil alleen
woorden waarvoor ik
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zelf niet veilig ben, die
(om het nog eens te zeggen)
wit niet wit
licht geen licht
doorlaten
(Not for me, in Natuurgedichten en andere)

Maar alsof Andreus beseft dat het ideale woord te irreëel is, verwijst hij dikwijls naar
een tweede, hoewel ander ideaal woord: het stille woord, een meer realistische
synthese van het bestaande, (on)machtige en het hiervoor geschetste ideale woord.
Dat stille woord verwijst naar een stilte waarin twee mensen hetzelfde ervaren, voelen,
denken, beleven en waarin ook woorden aanwezig zijn, maar dan in ieders
gedachtenwereld apart. Op deze manier kan men volledig één zijn met zijn authentiek
beleefde werkelijkheid binnen een stilte die door ieder op zijn manier, met zijn
woorden, maar precies hetzelfde ver-taald wordt. Naar dat stille woord wordt zeer
duidelijk verwezen in de volgende verzen:
En het woord dat niet zo is:
noem het niet, noem het niet,
noem het de curve, de heuplijn van een stilte
onbeschrijflijk en zonder muziek.

(Leven met woorden, in Al ben ik een reiziger / eigen onderstreping)
en, heer (...)
hoe moet het nu, waar blijf ik met dat licht
van mij, van jou, wanneer het vallen, weg in
het onverhoeds onnoemelijke begint?
Of is het dat jij me er een onverdicht
woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt?
(Laatste gedicht, in Laatste gedichten / eigen onderstreping)

Het zit ongetwijfeld ook in verzen als ‘Spreken zonder woorden’, ‘Lees dit zonder
woorden’ en ‘Jou die mij zonder mij te lezen leest’. Zowel het ideale als het stille
woord zitten verweven in het motto van de bundel De sonnetten van de kleine
waanzin:
Om vissen te vangen gebruikt men aas. Heeft men de vissen gevangen, dan kan
men het aas vergeten. Om konijnen te vangen gebruikt men een strik. Heeft men de
konijnen gevangen, dan kan men de strik vergeten. Men gebruikt woorden om een
betekenis uit te drukken. Wordt de betekenis verstaan, dan kunnen de woorden
vergeten worden. Waar vind ik een mens die woorden vergeet, opdat ik met hem
praten kan?
Tsjoeang-Tse
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4. Samenvatting
Samenvattend kan gesteld worden dat ‘Andreus' verhouding tot de taal’ (Spillebeen,
p. 382) niet enkel ‘herhaaldelijk vrij ambivalent’ is, maar altijd in een schema van
tegenstellingen tussen macht en onmacht, positief en negatief, verlangen naar en
afstoten van, ingepast kan worden. Andreus' paradoxale houding tegenover het woord
past ook volledig binnen zijn algemene, d.i. relativerende levenshouding: ‘Als je één
ding kunt zeggen van mij, dan is dat het relativerende, ik relativeer alles (...). Niets
is absoluut waar (...). Niets is zeker. Ik vind juist dat dit improviserende... dat betekent
voor mij leven. Zodra iets zeker is is het dood (...). Ik wil nooit iets absoluut
uitgesproken hebben. Ik wil altijd een klein beetje relativeren - dat het ook nog even
anders zou kunnen’ (Andreus in Beers, p. 34).
In enkele gedichten brengt Andreus zijn paradoxale en relatieve houding i.v.m.
het woord tot uiting:
Geef één woord het geluk van een mens:
Geef één mens wat het woord niet kan verbeelden.
Dit is onmogelijk. Dit werd mijn wet.
Ik ga niet onder maar verder.
(Naaktstudie, in Schilderkunst)

Evolutie binnen Andreus' poëtica
Een eerste evolutie gaat van een uitgesproken positieve houding t.o.v. het woord in
de bundel De taal der dieren naar een samengaan van positief en negatief in alle
volgende bundels, waarbij Schilderkunst als een overgangsbundel beschouwd kan
worden. Vanuit de gelukzalige roes van de debuterende dichter en zijn verliefd-zijn
op het woord groeit gaandeweg het bewustzijn van het vaak onmogelijke werken
met woorden. Opmerkelijk is dat in die eerste, uitgesproken positieve bundel de
woorden ‘woord(en)’ en ‘taal’ kwantitatief gezien het meest voorkomen.
Een tweede evolutie loopt volledig parallel met de eerste en gaat van een
uitgesproken lichamelijke benadering van het woord in De taal der dieren (met
verzen als ‘woorden borstrondig tweemaal tepel’, ‘ik wil letters spelen’, ‘'s Nachts
liggen met woorden om mij heen’ en ‘ik leg je neer op het bed van mijn woorden’)
naar een meer cerebrale benadering, hoewel het
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lichamelijke altijd aanwezig blijft. Tegenover de net aangehaalde verzen kan het
volgende gedicht geplaatst worden:
Misschien heb ik nog 't meest geprobeerd
woorden doorzichtiger te maken,
waarbij dan juist extra opvallen
de donkere plekken, verdichtingen
van wat iemand denkt, meent, voelt,
desondanks met de bedoeling
meer het licht zichtbaar te maken
dan wie dit schrijft en zichzelf
ten slotte ook niet veel anders
dan stof en gegeven is.
(Poging, in Holte van licht)

Dit gedicht is tevens een prachtige illustratie van Andreus' voortdurend zoeken naar
het ideale, ‘doorzichtige’ woord, maar waarbij hij steeds dat persoons- en
cultuurgebonden woord vol ‘donkere plekken, verdichtingen’ vindt.
Belangrijk in zowel de eerste al de tweede evolutie is dat er een verband bestaat
met de lichamelijkheid als kenmerk van de experimentele poëzie: ‘Zodra de wereld
als chaos beleefd wordt, betekent dit dat zich een nieuwe kosmos, een nieuw
ordeningsprincipe, een nieuw (...) wereldbeeld doet gelden (...). Dat nieuwe
ordeningsprincipe, uitdrukkelijk als dynamisch en in wording te begrijpen, is de
“experimentele” lichamelijkheid’ (Brems, p. 117). Bij deze lichamelijkheid is het
fundamenteel te weten dat: ‘lichaam en lichamelijkheid in de strikte zin als themata
weinig voorkomen, dat zij daarentegen aanwezig zijn in de meeste andere themata.
De hele belevingswereld van de dichter verschijnt in het gedicht als een lichamelijke.
M.a.w. de lichamelijkheid is de modus van de beleving. In het veld van de thematiek
verschijnt de lichamelijkheid als een thematische houding of attitude’ (Brems, p.
151).
Deze thematische, lichamelijke houding geldt ook op het vlak van het woord en
de taal. Het woord wordt ervaren als een woord-lichaam en niet als een
woord-symbool. Na De taal der dieren gaat Andreus echter beseffen dat dat
woord-lichaam een ideaal is en dat óns woord eigenlijk een woord-symbool is. Binnen
deze, reeds eerder omschreven, spanning kan heel Andreus' houding t.o.v. het woord
gesitueerd worden. M.a.w. van een experimentele lichamelijke houding gaat Andreus
over naar een expe-
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rimentele, lichamelijke en een niet-experimentele, cerebrale houding. Of nog: van
een eenzijdige gaat hij naar een twee-polen- of paradoxale houding, die - nogmaals
- goed kadert in zijn algemene relativiteits-houding.
Een derde evolutie wordt later in de tijd gesitueerd, vanaf de bundel Klein boek
om het licht heen. Vanaf deze bundel wordt herhaaldelijk een verband gelegd tussen
woord en licht: licht, dat in Andreus' poëzie het centrale gegeven is en dan ook in
geheel zijn werk aanwezig.
De oorsprong van het thema is te situeren in het ‘zoeken naar de “creatieve
oergrond” van de mens’ door de experimentele dichter (Andreus wordt traditioneel
bij de Vijftigers gerekend). Dat zoeken ‘voert hem in zijn speurtocht naar de extatisch
kosmische beleving (het doorgronden van de macrocosmos) én tevens naar de uiterste
lichamelijke sensibiliteit, naar het contact met de grondslagen en de oorsprong van
alle leven, naar de biologische geheimen van de microcosmos. Het is een oneindige
ervaringswereld, het wil het Al omvatten: van het intiemste biologische tot de
duizelingwekkende ruimte; beide zijn aspecten van het streven naar het doorgronden
van de mysteriën van alle leven’ (Aertsens, pp. 201-202).
Het biologische, lichamelijke, oneindige, intieme, duizelingwekkende en
mysterische zijn alle ontegenzeggelijk eigenschappen van Andreus' licht. Zijn beleven
van het licht gaat van een louter zintuiglijk ervaren over een natuurkundig beschouwen
naar een mystiek beleven. Het licht wordt verbonden met het kosmische, omdat het
- paradoxaal genoeg - de kern én de omgeving van alles is, vooral dan van het nog
ongerepte en zuivere (als b.v. het kind). Het is een gegeven, een wezen dat werkelijk
bestaat en aanwezig is. Het is een bron van hoop die onafhankelijk van de mens
bestaat maar het menselijk bestaan totaal doordringt, het is tevens een bron van leven
waar de dichter een verwonderde bewondering voor heeft. En omdat het licht
aanwezig maar zich niet van de mens bewust is, vormt zijn bestendige aanwezigheid
ook een negatieve ervaring. Het licht is voor Andreus meer dan wat stralen door zon
en maan naar de aarde gestuurd. Het is het onbegrijpelijke feit dat het licht àls licht
daar is, dat het straalt en daarom beweegt en zich verplaatst en dat het de gehele
wereld ‘licht’ maakt. Het licht is de ‘oorsprong en kern van al het zijnde’ (Dinaux,
p. 34). Het is een eenheid die niet gedeeld kan worden en het is vooral onnoembaar,
omdat alle woorden tekort schieten om het te beschrijven. Het licht is een gedicht,
zij het zonder woorden.
Wanneer Andreus woord en licht samen in een gedicht of vers gebruikt, doet hij
dat dan ook vooral om het onvermogen van het woord, het licht uit te drukken, weer
te geven:
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Onzeker als nooit
eerder in mijn woorden,
loop ik in kringen
om het licht heen.
Ik durf het niet,
aan de oevers van het licht,
ik durf het niet aan,
daar te gaan staan.
(Klein boek om het licht heen)

Dat onvermogen het licht te dichten, leidt soms tot moedeloosheid, wanhoop, afkeer
van het licht:
Na al mijn hinderlagen
in te vlak land,
ben ik nu wel goed ziek van het licht.
Zeg een woord
en het breekt in het licht.
Zeg het woord licht
en onder de wolken
krijsen de pauwen.
(Klein boek om het licht heen)

Parallel met zijn paradoxale houding t.o.v. het woord loopt dus Andreus' paradoxale
houding t.o.v. het licht: het licht is in zijn oneindige aspecten niet alleen een enorm(e)
positieve belevenis, het is in zijn onnoembaarheid ook negatief: het laat zich niet
dichten. Positief en negatief zijn hier evenwel met elkaar verbonden: precies omdat
het licht nooit verwoord kan worden is het zo oneindig verscheiden:
licht, mijn
woord van
liefde, mijn
nooit eindigend gedicht.
(Zon, in Om de mond van het licht, 1973)

Waarom schreef Andreus?
Lieveling, zeg niets. Ik ben een vinger,
die alles verkeerd doet zodat hij kan schrijven.
Schrijven en weer schrijven. Ik wilde mijn ogen
wel sluiten en slapen als een schip aan je huid.
Mijn redenen ken ik niet.
(In het twee en dertigste jaar, in Zoon van Eros, 1958)
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Andreus schreef zeker niet om een boodschap mee te delen, een moraliserend dichter
kan men hem geenszins noemen. Wel zou men de periode van 1956 tot 1964 een
periode van - tot 1958 onbewust - therapeutisch schrijven kunnen noemen: zijn
poëzie van die tijd moet gezien worden in het licht van een tweelingentrauma en
daaraan verbonden liefdesverhoudingen en doodservaringen1. Maar dat geldt niet
voor heel zijn oeuvre. Op de vraag ‘waarom schrijft u eigenlijk?’ antwoordde Andreus
zelf eens: ‘Schrijven komt voort uit een botsing tussen het ego en het bijna hopeloze
proberen de werkelijkheid te zuiveren van de vervalsing door de toch altijd ik-gerichte
zintuigen en idem denken en ervaren (in Hazeu, p. 26). Zichzelf typerend als dichter,
neemt hij een tussenpositie in: hij kiest noch voor het subject, noch voor het object,
maar probeert beide in zijn gedichten te synthetiseren. De relativerende Andreus,
die weigert te geloven in het absolute, maar de onzekerheid verkiest, zegt hier dat
het in zijn poëzie niet zozeer gaat om zichzelf, maar om de verhouding, de spanning
tussen zijn persoon en de werkelijkheid.
Zijn verlangen naar een synthese, zijn verlangen de ‘werkelijkheid te zuiveren’
houdt het besef van de onvolmaaktheid van die werkelijkheid in, terwijl zijn
‘ik-gerichte zintuigen en idem denken en ervaren’ ook het besef van de
onvolmaaktheid van het ego inhouden. Met het schrijven van gedichten nu poogt hij
die twee-zijdige onvolmaaktheid te verhelpen. Zijn poëtische werkelijkheid wil dan
ook een andere, betere werkelijkheid opbouwen. Hij ervaart echter dat zijn wens een
utopische wens is: hij kan noch een andere werkelijkheid opbouwen, noch de
bestaande werkelijkheid, noch zijn ik-gerichte persoon ‘zuiveren’. Zijn pogen zal
steeds een hopeloos proberen blijven.
In het 39ste sonnet in de bundel De sonnetten van de kleine waanzin wordt Andreus'
paradoxale werkelijkheid heel mooi verwoord:
Dubbele tong. En daarin de waanzin
en de zin, het haast onuitspreekbaar tasten;
onderwoords aftasten van een beginnend geluk, geluk waar? Overal waar ik
doodga aan ik, leef door mij niet meer vast te
houden, - hier: in het aards en ruimtelijk
vuur, - hier in het vogelvrij ogenblik.

1

Hans Andreus was de overlevende van een tweeling. Hij heeft onder het tweelingentrauma
erg geleden en was er - zoals hij zelf zei - psychisch aan kapot gegaan, was hij niet op 28-jarige
leeftijd in een rustoord door een psychiater geholpen (cfr. Beers, pp. 31-33).
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Andreus zegt nog van zichzelf: ‘Er zijn twee dingen die me redden van de volslagen
verveling en de weerstand bij het schrijven. In de eerste plaats: het spel-element, en
in de tweede plaats het feit dat men misschien tóch wel iéts wijzer wordt, al
schrijvende’ (Andreus, in Hazeu, p. 22). De tweede reden sluit volledig aan bij
Andreus' paradoxale, relativerende, synthetiserende, dichterlijke houding: pool en
tegenpool voortdurend afwegen en steeds weer moeten besluiten dat de waarheid
niet in het midden, maar bij beide polen ligt, dat moet de mens toch wijzer maken.
De eerste reden, het spel-element, verwijst naar de uitdaging die het leven en werken
met woorden inhoudt: het voortdurend ingespannen maar ook betoverend, misschien
zelfs verslavend, zoeken naar nieuwe mogelijkheden, oorspronkelijke combinaties,
andere betekenissen, mooie zegswijzen, prachtige gedichten.
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Noord-Europa in het Oost-West-conflict
L. Bartalits
De Noordeuropese landen hebben na de Tweede Wereldoorlog voor een verschillende
veiligheidspolitiek gekozen: Denemarken, Noorwegen en IJsland traden toe tot de
NATO, Zweden zette zijn traditionele neutraliteitspolitiek voort en Finland werd
eveneens een neutrale mogendheid die evenwel door een verdrag van vriendschap
en wederzijdse bijstand in zekere zin met de Sovjetunie verbonden bleef. Die toestand
bracht een zeker evenwicht tot stand tussen de tegengestelde strategische belangen
van de beide supermogendheden in dit gebied, waardoor de Noordeuropese regio
tientallen jaren lang een toonbeeld van stabiliteit was. Handhaving van deze stabiliteit
werd dan ook voor alle Noordeuropese regeringen het voornaamste uitgangspunt
voor hun buitenlandse politiek.

Ontspanningspolitiek in Noord-Europa
Ontspanning is van oudsher een geliefd thema in de buitenlandse politiek van de
Scandinavische landen, waarbij veiligheidsoverwegingen een zeer belangrijke rol
spelen. Elk van deze landen geeft een eigen inhoud aan het begrip ontspanning: hun
ontspanningspolitiek speelt zich af op verschillende niveaus, namelijk op mondiaal
niveau, in de Oost-West-verhouding en de Noord-Zuid-dialoog èn op het regionale,
subregionale en bilaterale vlak.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het conflict tussen de supermachten een
beslissende factor voor de veiligheidspolitiek van Denemarken en Noorwegen. De
rol van deze landen blijft echter over het algemeen beperkt tot het verlenen van goede
diensten om het ontspanningsproces in goede banen te leiden. Alleen het neutrale
Zweden verkeert in een positie waardoor het invloed kan laten gelden op het terrein
van de wapenbeheersing in het kader van de Ontwapeningscommissie van de
Verenigde Naties te Genève.
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Sinds 1956 nemen de Scandinavische landen actief deel aan de vredesoperaties van
de Verenigde Naties. De laatste jaren wordt echter méér het accent gelegd op
ontwikkelingshulp aan de landen van de Derde Wereld. Ook zijn de Scandinavische
landen voorstanders van een nieuwe internationale economische orde, waarbij
Denemarken echter een wat minder progressief beleid voert.
De veiligheid van de Scandinavische landen hangt uiteraard ten nauwste samen
met de spanning in Europa. Ook nu weer reageren zij verschillend op deze
problematiek. Het neutrale Zweden stelt zich traditioneel nogal afstandelijk op
tegenover het vraagstuk van de Europese veiligheid1. Noorwegen beschouwt het
evenwicht tussen afschrikking enerzijds en niet-provocerend optreden anderzijds al
een afdoende bijdrage tot het Europese ontspanningsproces. Finland en Denemarken
zijn beide actief betrokken bij de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa. Finland is in dit opzicht vooral bedacht op handhaving van de status quo,
terwijl Denemarken zich met name inzet voor de mensenrechten en een voortdurende
versterking van de Europese ontspanning nastreeft, ongeacht de gebeurtenissen
(Afghanistan en Polen) die dat proces verstoren.
De Scandinavische landen zijn het erover eens, dat aan het precaire Noordeuropese
machtsevenwicht niet mag worden getornd. Toch kwam Finland bij herhaling met
het voorstel om een kernwapenvrije zone in te stellen in Noord-Europa. Dit plan
beoogt de Scandinavische landen zoveel mogelijk buiten de kernwapenstrategie te
houden. Tot 1980 achtten de andere landen het Finse voorstel irrelevant, maar na het
moderniseringsbesluit van de NATO van december 1979 kwam het debat over de
kernwapenvrije zone in Noorwegen, Denemarken en Zweden opnieuw op gang. Het
concept van de kernwapenvrije zone werd echter al spoedig een twistappel tussen
de politieke partijen, die uiteenlopende opvattingen huldigden over de draagwijdte
van het plan2. In tegenstelling tot de NATO-landen verliep de discussie in de neutrale
Noordeuropese landen betrekkelijk rustig. De Zweedse regering toonde enig
enthousiasme voor het idee van een kernwapenvrije zone, terwijl de Finse regering
er de voorkeur aan gaf een afwachtende houding aan te nemen, zolang de debatten

1
2

Verdere informatie over de Zweedse defensiepolitiek treft men aan in een artikel van S.L.
Canby in Survival, no. 3, mei/juni 1981, pp. 116-123.
Zie voor een nadere beschouwing over de Noordeuropese kernwapenvrije zone het artikel
van Dr. N. Bozic in Review of International Affairs, no. 754, 5 september 1981, pp. 14-17.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

743

in de andere Scandinavische landen niet leidden tot concrete resultaten3. Natuurlijk
wordt niet alleen door Scandinavië, maar ook en vooral door de grote mogendheden
beslist welk lot de kernwapenvrije zone uiteindelijk beschoren zal zijn. In tegenstelling
tot de Sovjetunie hebben de Verenigde Staten vrij negatief gereageerd. En men kan
zich nauwelijks voorstellen dat de Scandinavische landen in de nabije toekomst, al
dan niet onder Russische druk, een eensgezind standpunt zullen innemen.
De toegenomen rivaliteit tussen de Sovjetunie en de Verenigde Staten voorspelt
weinig goeds voor de Noordeuropese ontspanningspolitiek in de jaren tachtig.
Waarschijnlijk zal de speelruimte, die Finland steeds had tegenover de Sovjetunie,
worden ingeperkt. En Zweden zal zich wellicht weer verdienstelijk kunnen maken
op wapenbeheersingsgebied. Maar men kan verwachten, dat de beide NATO-landen
Denemarken en Noorwegen in de komende periode met politieke problemen
geconfronteerd worden. Ook de regeringen van deze landen zullen ernstig rekening
moeten houden met de sterk opgekomen vredesbeweging. Hoewel Denemarken en
Noor-

3

De defensie van de neutrale Noordeuropese landen Finland en Zweden wordt uitvoerig
besproken in het artikel van R. Dey in Europäische Wehrkunde, no. 12, december 1981, pp.
541-546.
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wegen als loyale bondgenoten binnen de NATO kunnen worden beschouwd, willen
zij ook in een periode, waarin de papieren van de détente niet zo hoog genoteerd
staan, gestalte geven aan hun ontspanningspolitiek4.

De Sovjetunie en Noord-Europa
Bepaalde tekenen gedurende de afgelopen jaren wijzen op een grotere belangstelling
van de Sovjetunie voor Noord-Europa. Tot Noord-Europa rekent Moskou, behalve
de vijf Noordse staten (Denemarken, Finland, Noorwegen, IJsland en Zweden) die
in politiek, sociaal-economisch en cultureel opzicht veel met elkaar gemeen hebben,
ook de drie Baltische Sovjetrepublieken (Estland, Letland en Litouwen) die binnen
de Sovjetunie tesamen een aparte plaats innemen. De belangen van de Sovjetunie in
dat gebied vloeien voort uit de verschillende posities die zij daar inneemt: als
heersende macht in de drie Baltische republieken, als belangrijkste regionale macht
in zowel het Oostzeegebied als het gebied binnen de Noordpoolcirkel en als
supermacht met wereldwijde belangen, waarbij de strategische positie van
Noord-Europa als directe toegangspoort tot het noordelijk deel van de Atlantische
Oceaan van groot belang is.
Aan de politiek van de Sovjetunie, gericht op uitbreiding van haar invloed in de
Noordeuropese regio, zijn drie soorten doelstellingen verbonden:
1. Op politiek-ideologisch gebied streeft Moskou naar alle waarschijnlijkheid drie
doelen na: a) continuering van de huidige neutraliteitspolitiek van Zweden en Finland;
b) de verzwakking van de band van de drie Noordeuropese NATO-lidstaten met het
Atlantisch Bondgenootschap en andere samenwerkingsverbanden, onder andere via
het uitoefenen van diplomatieke druk op Noorwegen en het aanmoedigen van
pacifistische en neutralistische stromingen in Denemarken en IJsland; tenslotte c)
het manipuleren van binnenlands-politieke groeperingen in de Scandinavische landen.
Wat dit laatste betreft wordt de Sovjetunie ernstig gehinderd door het ontbreken van
sterke communistische partijen in Denemarken, Noorwegen en Zweden, de
ideologische verdeeldheid bij de Finse communisten en het sterke nationalisme van
de communistische partij in IJsland.

4

N. Petersen, Entspannungspolitik in Nord Europa, in Europa Archiv, no. 21, 10 november
1981, pp. 649-658.
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2. In economisch opzicht tracht de Sovjetunie de Noordeuropese landen nauwer aan
zich te binden. Deze staten voeren vanuit de Sovjetunie hoofdzakelijk grondstoffen
(met name olie) in en exporteren vooral industriële eindprodukten (o.m. machines,
schepen, papier en visconserven) naar de Sovjetunie. Denemarken, Noorwegen en
Zweden betrekken echter ieder voor minder dan 3% van hun totale import uit de
Sovjetunie, terwijl niet meer dan 1% van hun totale export er naartoe gaat. Zelfs
IJsland en Finland, die sterkere economische banden met de Sovjetunie hebben, zijn
ook in dit opzicht veel sterker op het Westen georiënteerd.
3. Militair-strategisch is Noord-Europa voor de Sovjetunie van buitengewoon
groot belang: de Baltische republieken en Finland zijn voor de verdediging van het
Noordwesten van de Sovjetunie uitermate belangrijk. De Sovjetunie heeft er belang
bij om de invloed en aanwezigheid van andere maritieme machten in het
Oostzeegebied zoveel mogelijk te beperken en de havens van Moermansk en
Archangelsk (meestal ijsvrij en vrijwel direct grenzend aan Noorwegen) vormen de
voornaamste uitvalspoort voor de Sovjetunie naar de wereldzeeën in het algemeen
en het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan in het bijzonder. Dit verklaart de
aanwezigheid van sterke eenheden van de Sovjetstrijdkrachten in het Baltische
militaire district en in het militaire district van Leningrad (waaronder ook het
Kola-schiereiland ressorteert).
IJsland neemt op militair-strategisch gebied onder de Noordeuropese staten een
aparte plaats in: hoewel het lid is van de NATO heeft het geen landleger, geen
luchtmacht en geen marine, maar alleen een kustwacht van bescheiden omvang. Het
land is voor zijn verdediging geheel aangewezen op de NATO en met name op de
Verenigde Staten die een militaire luchtmachtbasis hebben gevestigd bij Keflavik.
Volk en regering van IJsland zijn in de eerste plaats bedacht op de handhaving van
het hoge welvaartspeil en op de instandhouding van de IJslandse cultuur en
levensgewoonten; de militaire bedreiging door de Sovjetunie wordt als minder
belangrijk ervaren. De IJslandse buitenlandse politiek is steeds gekenmerkt geweest
door het streven naar onafhankelijkheid zonder enige bemoeiing van buitenaf en is
daarbij vaker in botsing gekomen met de eigen NATO-bondgenoten (de zogenaamde
Kabeljauwoorlog tegen het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld) dan met de Sovjetunie.
De jaren tachtig zullen belangrijk zijn voor de betrekkingen tussen de Sovjetunie
en Noord-Europa. De russificeringspolitiek in de drie strategisch zo belangrijke
Baltische republieken is grotendeels mislukt, wat belangrijke gevolgen kan hebben
voor de territoriale en politieke samenhang van het multiculturele Sovjetimperium5.

5

T. Gilberg, The Sovjet-Union and Northern Europe. Problems of Communism, no. 2,
maart/april 1981, pp. 1-24.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

746

Uiteenlopende motieven en standpunten
In het begin van de jaren tachtig is de discussie over een kernwapenvrije zone in
Noord-Europa weer opgelaaid. In Finland vindt de gedachte van een Noordeuropese
kernwapenvrije zone bij vrijwel alle politieke partijen ingang. In Noorwegen,
Denemarken en Zweden liggen de zaken iets anders: de sociaal-democratische partijen
staan welwillend tegenover de gedachte van een kernwapenvrije zone, terwijl de
conservatieve partijen hierover hun bedenkingen hebben. Hoewel de conservatieve
partijen in de drie Scandinavische landen niet principieel tegen de eventuele instelling
van een dergelijke zone gekant zijn, verbinden zij daaraan toch wel een paar
voorwaarden: een Noordeuropese kernwapenvrije zone dient ook het gehele
Oostzeegebied én noordwestelijke randgebieden van de Sovjetunie te omvatten en
mag niet los worden gezien van de veiligheid in Europa als geheel. De vredesbeweging
in Scandinavië streeft naar een geïsoleerde kernwapenvrije zone in Noord-Europa
en houdt zich nauwelijks bezig met de vraag in hoeverre de veiligheid in dit gebied
hierdoor al dan niet wordt bevorderd.
De groeperingen in Scandinavië die het idee van een kernwapenvrije zone
ondersteunen, hebben daarvoor nog verschillende motieven. Bij de Zweedse, Deense
en Noorse sociaal-democraten wordt die steun vooral ingegeven door hun
diepgewortelde scepsis ten aanzien van de huidige westerse nucleaire
afschrikkingsstrategie. Naar de motieven van Finland kan men slechts raden; vrij
algemeen wordt aangenomen dat men in Finland niet gelooft dat in tijden van een
gewapend militair conflict in Noord-Europa de stationering van kernwapens in
Noorwegen en Denemarken de afschrikking wezenlijk zal verhogen, terwijl men ook
niet overtuigd is van de doeltreffendheid van de nucleaire optie van Denemarken en
Noorwegen als middel om Finland in het kader van de Noordeuropese balans te
ontlasten.
Van de zijde van de Sovjetunie is de instelling van een kernwapenvrije zone in
Noord-Europa steeds krachtig gepropageerd. In de Russische propaganda werd steeds
de indruk gewekt dat niet de Sovjetrussische maar de Amerikaanse kernwapens de
grootste bedreiging vormen voor de veiligheid van Scandinavië. De Sovjetunie heeft
bij een kernwapenvrij Noord-Europa groot belang: mochten Denemarken en vooral
Noorwegen van
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hun nucleaire optie afzien, dan zouden de mogelijkheden om de strategisch zo
belangrijke noordflank van de NATO in oorlogstijd te verdedigen aanzienlijk worden
beperkt. Een eventuele Deense en Noorse toetreding tot een Noordeuropese
kernwapenvrije zone zou bovendien betekenen dat beide landen ook voor de
verdediging van West-Europa als geheel geen bijdrage meer zouden kunnen leveren
in het kader van de NATO-strategie van de ‘flexible response’. En dit laatste zou
dan op zijn beurt afbreuk doen aan de gedachte van risicodeling binnen de NATO,
waardoor de reeds omstreden plaatsing van nieuwe Amerikaanse kernwapens in
België, de Bondsrepubliek en Nederland op nog grotere tegenstand zou stuiten. De
angst voor een kernoorlog onder brede lagen van de bevolking in de westerse landen
wordt door de Kremlinleiders handig uitgebuit. Door steeds maar weer
onderhandelingen over een kernwapenvrije zone in Noord-Europa aan te bieden,
probeert de Sovjetunie bij de bevolkingen van de Noordeuropese landen de indruk
te wekken dat zij hun veiligheid kunnen vergroten wanneer zij bereid zijn bij verdrag
onder alle omstandigheden af te zien van de plaatsing van kernwapens op hun
grondgebied. Uiteraard verzwijgt de Sovjet-propaganda het feit dat er in vredestijd
in geen enkel Noordeuropees land kernwapens opgeslagen liggen en dat de Sovjetunie
tot nu toe nog steeds niet onomwonden heeft verklaard dat zij bereid is om als
tegenprestatie haar eigen kernwapens in het Oostzeegebied en op het Kolaschiereiland
op zijn minst gedeeltelijk te ontmantelen.

Historisch overzicht
Al tientallen jaren lang wordt er van Russische zijde krachtig aangedrongen op een
verdrag dat van Noord-Europa formeel een kernwapenvrije zone maakt. Op het eerste
gezicht lijkt een dergelijk verdrag overbodig, aangezien Noord-Europa in de praktijk
al kernwapenvrij is: het vredesverdrag van 1947 met de Sovjetunie verbiedt Finland
het bezit van kernwapens, Zweden ondertekende in 1968 het Non-Proliferatieverdrag
waardoor het afzag van de ontwikkeling van een eigen kernwapenarsenaal, Noorwegen
en Denemarken houden nog steeds vast aan hun verklaring uit 1957 om in vredestijd
geen kernwapens op hun grondgebied toe te laten, en IJsland beschikt niet over eigen
strijdkrachten. De motieven achter de Russische propaganda voor een Noordeuropese
kernwapenvrije zone zijn dan ook minder ingegeven door de bezorgdheid over een
eventuele verdere verspreiding van kernwapens dan wel door de wens om de
noordflank van de NATO te verzwakken.
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De kwestie van een Noordeuropese kernwapenvrije zone heeft in de Noorse
binnenlandse politiek in het debat over de nationale veiligheid vanaf het begin een
rol gespeeld. Tijdens de NATO-bijeenkomst van regeringsleiders in december 1957
verklaarden de toenmalige Noorse minister-president Gerhardsen en de Deense
premier Hansen dat hun landen geen Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied
zouden toelaten. Deze verklaring volgde op langdurige discussies binnen de Noorse
Partij van de Arbeid van minister-president Gerhardsen over het nationale
veiligheidsbeleid. De toenmalige Russische premier Boelganin betuigde in een brief
van 8 januari 1958 aan Gerhardsen en Hansen zijn grote voldoening over het standpunt
dat beiden op de NATO-bijeenkomst hadden ingenomen en lanceerde voor het eerst
het idee van een kernwapenvrije zone in Noord-Europa. Het standpunt van de Noorse
regering met betrekking tot de kernwapen-problematiek werd in 1961 door het Noorse
parlement bevestigd: Noorwegen zou in vredestijd geen kernwapens op zijn
grondgebied toelaten, tenzij de nationale veiligheid dat vereiste.
Boelganins voorstel werd in 1963 in een ietwat gewijzigde vorm overgenomen
door de Finse president Kekkonen, die een verdrag voorstelde waarbij alle
Noordeuropese landen zouden afzien van de stationering van kernwapens op hun
grondgebied. Het Kekkonen-plan verdween na de terughoudende reacties van de
overige Noordeuropese landen voor vele jaren naar de achtergrond. In mei 1978
herhaalde Kekkonen tijdens een toespraak in Zweden zijn voorstel; hij stelde
onderhandelingen voor om te komen tot een kernwapenvrije zone in Noord-Europa
onder garantie van de beide supermogendheden, die van meet af aan bij de
onderhandelingen zouden moeten betrokken worden. Het voorstel van 1978 leek
aanvankelijk eenzelfde lot beschoren als dat van 1963. Twee ontwikkelingen gaven
de discussie over een Noordeuropese kernwapenvrije zone een nieuwe impuls: de
bereidheid van de Noorse sociaal-democratische regering (in het voorjaar van 1981)
om in principe mee te werken aan de totstandkoming van een kernwapenvrije zone
in Noord-Europa en een verklaring van Brezjnev in juni 1981 in een vraaggesprek
met een Finse krant die erop zou kunnen wijzen dat Moskou nu ook bereid zou zijn
om het aangrenzende deel van de Sovjetunie eveneens in een kernwapenvrije zone
in Noord-Europa onder te brengen.
Het incident met de Russische onderzeeboot in de Zweedse territoriale wateren
in oktober 1981 en meer nog het aan de macht komen van de conservatieven in
Noorwegen in diezelfde maand betekenden een ernstige terugslag voor het streven
naar een kernwapenvrij Noord-Europa. In juni 1982 bood de conservatieve Noorse
regering-Willoch aan het parlement de
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resultaten aan van een studie die zij had laten verrichten over het effect van een
eventuele toetreding van Noorwegen tot een kernwapenvrije zone. De belangrijkste
conclusies luidden dat de Noorse deelname aan een verdrag dat Noord-Europa, zonder
inbegrip van de aangrenzende Russische gebieden en het Oostzeegebied,
kernwapenvrij zou maken niet alleen geen einde zou maken aan de bedreiging van
Noorwegen met kernwapens, maar tevens de Noorse veiligheid wezenlijk zou
aantasten, aangezien de geallieerde nucleaire garantie voor Noorwegen zou wegvallen.
Toch lijkt het laatste woord over dit probleem nog niet gesproken; het debat binnen
de NATO over een eventuele ‘no-first-use’-belofte, de sterke antikernwapenbeweging
in de Scandinavische landen alsmede de nog steeds bestaande gevoelens van
solidariteit tussen de Noordeuropese landen onderling doen vermoeden dat het
denkbeeld van een kernwapenvrije zone in Noord-Europa allerminst verdwenen is6.

Noorwegen: Nato's arctische grens met de Sovjetunie
Temidden van de Noordeuropese staten neemt Noorwegen, wegens zijn ligging, zijn
groeiende economische betekenis en de nog altijd niet opgeloste
Noors-Sovjetrussische geschilpunten in het hoge noorden een centrale plaats in7. De
Sovjetunie heeft op het Kola-schiereiland ten oosten van de grens met Noorwegen
sterke vlooteenheden en een groot aantal onderzeeërs gestationeerd, alsmede
lanceerinstallaties voor raketten. Hierdoor is de strategische betekenis van Noorden Midden-Noorwegen met de aangrenzende wateren zowel voor de NATO als voor
de Sovjetunie enorm toegenomen: beheersing van deze gebieden door de Sovjetunie
zou een ernstige bedreiging vormen voor de verbindingen over het noordelijk deel
van de Atlantische Oceaan tussen de Verenigde Staten en West-Europa. Er is
Noorwegen alles aan gelegen om de spanning in dit belangrijke en daarom zo
uitermate gevoelige gebied zoveel mogelijk beperkt te houden. Teneinde de
gevoeligheden van de kant van de Sovjetunie te ontzien heeft Noorwegen de
patrouilles door de zee- en luchtstrijdkrachten in dit gebied in eigen hand gehouden,
waardoor Amerikaanse patrouilles uit de buurt

6
7

R.K. German, Nuclear-free zones: Norwegian Interest, Soviet Encouragement, in Orbis, Jg.
26, nr. 2, 1982, pp. 451-476.
Zie wat dit probleem betreft ook het artikel van F. Brenchley, Norway and her Soviet
neighbour: NATO's artic frontier, verschenen in Conflict Studies, nr. 134.
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van de Russische bases op het Kola-schiereiland worden gehouden. Aan de andere
kant is de Noorse defensiepolitiek erop gericht om de mogelijkheid van een beperkte
oorlog tegen Noord-Noorwegen zo klein mogelijk te houden, door de kans op een
treffen met niet-Noorse NATO-eenheden in een vroeg stadium van een aanval op
Noorwegen nadrukkelijk open te houden. Deze tweezijdige benadering lijkt vruchten
te hebben afgeworpen, gezien de beperkte hoeveelheid op het Kola-schiereiland
gestationeerde Russische landstrijdkrachten.
Het hoge noorden is niet alleen in strategisch opzicht van groot belang geworden,
maar ook vanuit economisch gezichtspunt wegens de rijke visgronden en de naar
alle waarschijnlijkheid aanwezige grote voorraden aardolie. Noorwegen en de
Sovjetunie hebben nog steeds geen overeenstemming kunnen bereiken over de
afbakening van het continentaal plat van de Barentsz Zee, het vastleggen van de
grenzen van de visserijzones in dat gebied en de juridische status van het continentaal
plat en de visgronden rondom Spitsbergen. Niettemin is Noorwegen erin geslaagd
om door middel van voorzichtig diplomatiek manoeuvreren bepaalde afspraken
omtrent de vastlegging van de wederzijdse visrechten met de Sovjetunie te maken.
Het is van belang dat Noorwegen en de Sovjetunie ook overeenstemming bereiken
over een regeling omtrent het continentaal plat in de Barentsz Zee en rondom
Spitsbergen tegen de tijd dat de oliemaatschappijen ook in dit gebied met hun
offshore-activiteiten beginnen8.
In de naoorlogse periode is het streven van de Sovjetunie in Noord-Europa
voortdurend gericht geweest op het verzwakken van de banden van de Scandinavische
landen met het Westen. Het uiteindelijke doel hiervan was en is om van Noord-Europa
een neutrale of, nog liever, een pro-Russische bufferzone te maken die aansluit op
de geannexeerde Baltische republieken en Oost-Europa. De speciale aandacht van
Moskou ging daarbij uit naar Noorwegen, voornamelijk vanwege de belangrijke
geostrategische ligging van dit land.

Een neutraal Noorwegen?
Hoewel Noorwegen al vanaf 1949 deel uitmaakt van de NATO en sindsdien een
onderdeel van de gemeenschappelijke Westerse defensie vormt,

8

J.J. Holst, Norway's search for a Nordpolitik, in Foreign Affairs, no. 1, 1981, pp. 63-86.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

751
heeft het vanaf het begin een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de stationering
van buitenlandse troepen op Noors grondgebied in vredestijd. In 1957 werd dit
voorbehoud nog nader aangescherpt door de verklaring dat Noorwegen in vredestijd
ook geen kernwapens op zijn grondgebied zou toelaten. Het Noorse lidmaatschap
van de NATO gecombineerd met de verklaring dat Noorwegen in vredestijd geen
vreemde troepen en kernwapens op zijn grondgebied zal stationeren vormen het
uitgangspunt van de Noorse veiligheidspolitiek: op die wijze wordt enerzijds de
veiligheid van Noorwegen verzekerd, terwijl anderzijds de Sovjetunie de verzekering
gegeven wordt dat zij vanuit Noorwegen geen agressie te duchten heeft. Ondanks
de inspanningen van de opeenvolgende Noorse regeringen om de Sovjetunie niet
onnodig te provoceren, hebben de Kremlinleiders steeds weer opnieuw geprobeerd
de Noren op alle mogelijke manieren te intimideren. Van Russische zijde is meer
dan eens de beschuldiging geuit dat Noorwegen toestond dat zijn grondgebied werd
gebruikt als basis voor agressieve acties tegen de Sovjetunie. De pogingen van
Moskou om de Noorse veiligheidspolitiek te beïnvloeden zijn erop gericht om van
Noorwegen een neutraal land te maken, dus zonder militaire banden met de Verenigde
Staten. Een neutraal Noorwegen zou het de Sovjetunie immers gemakkelijker maken
om van dat land allerlei politieke en economische concessies los te krijgen en zou
de militaire druk op de Sovjetunie in het noorden aanmerkelijk verlichten. Aangezien
een Noorse neutraliteit op korte termijn niet te verwezenlijken is, stelt de Sovjetunie
zich voorlopig ten doel om een militaire versterking van Noorwegen zoveel mogelijk
tegen te gaan en te verhinderen dat er maatregelen worden genomen die de aanvoer
van geallieerde versterkingen in oorlogstijd moeten versnellen. Hoewel de Noren
over het algemeen de door de Sovjetunie uitgeoefende druk hebben kunnen weerstaan,
betekenen de beperkingen die de Noren zichzelf bij hun veiligheidsbeleid hebben
opgelegd toch een niet onbelangrijk succes voor de Sovjetunie. Men moet ook niet
vergeten dat de geografische omstandigheden het voor Noorwegen wenselijk maken
om de betrekkingen met de Sovjetunie zo goed mogelijk te houden. Dat wil overigens
niet zeggen dat Noorwegen zijn militaire verplichtingen tegenover de NATO
verwaarloost: in de afgelopen jaren heeft het land zijn defensie-uitgaven reëel met
meer dan de afgesproken 3% per jaar verhoogd, terwijl ook de Noorse bijdragen op
de gebieden van de onderzeebootbestrijding en elektronische verkenning van grote
waarde voor de NATO zijn.
Het naoorlogse evenwicht in Noord-Europa was vooral te danken aan de
stilzwijgende aanvaarding in Oost en West van de veiligheidspolitiek die de
verschillende Noordeuropese landen sinds de Tweede Wereldoorlog
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hebben gevoerd. Moskou heeft voortdurend pogingen ondernomen om die status
quo in zijn voordeel te veranderen. De opbouw van een geduchte militaire macht op
het Kola-schiereiland, het uitoefenen van politieke en diplomatieke druk op de
Noordeuropese landen en het steeds maar aandringen op de instelling van een
kernwapenvrije zone in Noord-Europa passen allemaal in dat streven9.

Defensiepolitiek van Denemarken
Inzake de defensiepolitiek van Denemarken kan worden vermeld dat in mei 1982
door het Deense parlement de uitgangspunten voor het defensiebeleid voor de
komende jaren werden vastgesteld. Tijdens de debatten bleken in het parlement met
betrekking tot de hoogte van de defensie-uitgaven drie stromingen te bestaan; er
waren voorstanders van de bevriezing van de Deense defensie-uitgaven op het huidige
peil (de radicalen en de linkervleugel van de sociaal-democraten), voorstanders van
een verhoging van de defensie-inspanning van Denemarken (de liberalen,
conservatieven, centrumdemocraten, Christelijke Volkspartij en de meerderheid van
de sociaal-democraten) en voorstanders van een drastische inkrimping van het Deense
defensiebudget (de Socialistische Volksparij en de linkse socialisten). Het eindresultaat
was een bescheiden verhoging: ongeveer één procent in 1982 en een half procent in
1983 en 1984, in totaal circa 2%. In de voorafgaande jaren was met name vanuit
Washington, Londen en Bonn herhaalde malen kritiek geleverd op de huns inziens
te geringe Deense defensie inspanningen. In 1980 werd de taal verrijkt met het begrip
‘Denemarkisering’, waarmee werd bedoeld de neiging van een land om de zorgen
van zijn eigen nationale veiligheid grotendeels aan zijn bondgenoten over te laten
zonder daar zelf een behoorlijke bijdrage voor te leveren. Tegenover verwijten uit
het buitenland dat Denemarken met een reële verhoging van zijn defensie-uitgaven
met 2% in de periode 1982-1984 nog altijd beneden de 3%-norm van de NATO
bleef, voerde de Deens regering drie argumenten te verdediging aan: de slechte
economische situatie in Denemarken, de relatief grote Deense bijdrage aan de
ontwikkelingssamenwerking en het feit dat de inflatie in Denemarken geen negatieve
invloed heeft op het defensiebudget, in tegenstelling tot de situatie in de meeste
andere NATO-lidstaten.

9

R.K. German, Norway and the bear, in International Security, Jg. 7, nr. 2, 1982, pp. 55-82.
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Denemarken besteedt thans ongeveer 2,4% van zijn nationaal inkomen aan de
defensie. De bijdrage van de Deense strijdkrachten aan de gemeenschappelijke
verdediging in NATO-verband ligt vooral op het gebied van het waarschuwings- en
controlesysteem en de beheersing van militaire crisissituaties. In oorlogstijd moeten
de Deense strijdkrachten, zo lang er nog geen NATO-versterkingen zijn aangevoerd,
de Deense eilanden verdedigen tegen aanvallen vanuit de zee en de lucht door het
Warschau-Pact en deelnemen aan de verdediging van Sleeswijk-Holstein en het
gebied rond Hamburg10.
Het debat over de defensiepolitiek stond vanaf het najaar van 1979 vrij plotseling
midden in de publieke belangstelling. Dat had verschillende oorzaken. In de eerste
plaats verslechterde de economische situatie in Denemarken in de loop van 1979
aanmerkelijk als gevolg van de tweede oliecrisis; in de tweede plaats wijzigden zich
de verhoudingen in de volksvertegenwoordiging door de parlementsverkiezingen in
oktober van dat jaar, waardoor de positie van de groeperingen die kritisch stonden
tegenover een verhoging van de defensieuitgaven nog werd versterkt; in de derde
plaats kreeg de discussie over het veiligheidsvraagstuk door het NATO-dubbelbesluit
een sterk politiek karakter. De besprekingen tussen de sociaal-democratische
minderheidsregering-Jørgensen en de burgerlijke partijen over de defensiepolitiek
leidden tenslotte tot een compromis dat in de zomer van 1982 voor het parlement
werd bekrachtigd. Het besluit om de defensieuitgaven met 2% te verhogen betekent
overigens dat de Deense strijdkrachten niet op hun huidige sterkte gehandhaafd
kunnen worden. Denemarken moet net als de andere kleinere staten een keuze maken:
ofwel een zelfstandige, volledige, nationale defensie met weinig technologisch
geavanceerde middelen, ofwel een modern uitgeruste strijdmacht die evenwel te
klein is om geheel zelfstandig te kunnen opereren. De Deense regering lijkt met de
nieuwe overeengekomen uitgangspunten over de defensiepolitiek te hebben gekozen
voor een kwantitatieve vermindering en een kwalitatieve verbetering van de Deense
strijdkrachten; dit impliceert tevens een verdergaande integratie van het Deense
defensieapparaat in de structuur van het gemeenschappelijke
NATO-verdedigingsstelsel. De regeringswisseling in het najaar van 1982 lijkt
vooralsnog geen grote consequenties te hebben voor het Deense veiligheidsbeleid
in de komende jaren.

10

N. Petersen, Der Beitrag Dänemarks zu NATO, in Europa Archiv, nr. 20, 25 oktober 1982,
pp. 603-610.
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Forum
Theologiseren in een verdeelde wereld
Van 5 tot 13 januari 1983 had te Genève een gesprek plaats tussen Eerste en Derde
Wereld-theologen rond het thema ‘Doing theology in a divided world’. Het initiatief
ging uit van EATWOT, de oecumenische vereniging van Derde Wereld-theologen.
Opgericht in 1976 in Dar-es-Salam kwam deze vereniging reeds verschillende keren
samen, in Accra, Colombo, Sâo Paulo, New Delhi. En nu was Genève aan de beurt,
het centrum van de Wereldraad der Kerken.
Die plaatskeuze was niet toevallig. EATWOT bestaat uitsluitend uit
Latijnsamerikaanse, Afrikaanse en Aziatische theologen. Door naar Genève te gaan
wilden zij van de Wereldraad en de in oorsprong Europese theologie die achter dit
centrum staat, de erkenning afdwingen van hun doelstellingen. Zij konden daarbij
direct rekenen op de steun van Dr. Philip Potter, secretaris-generaal van de Wereldraad
en zelf een kleurling. In zijn openingsrede stipte Potter aan dat het onderwerp van
het gesprek in het verlengde ligt van het opzet van de wereldraad. Oecumene, aldus
Potter, moet vandaag verder mikken dan enkel op het bevorderen van de eenheid
tussen verdeelde christelijke kerken. Oecumene sluit ook verzoening in, en deze
moet in de eerste plaats opgebouwd worden in het licht van de schrijnende
tegenstelling tussen de ontwikkelingslanden, waar soms tot 70% van de bevolking
onder het bestaansminimum leeft, en de ontwikkelde naties die op hun rug aan
kapitaal-opstapeling doen. Christelijke verzoening wordt geheel ongeloofwaardig
als ze de ogen sluit voor sociale antagonismen op wereldschaal: voor de toenemende
ongelijke verdeling van goederen tussen Eerste en Derde Wereld, voor racisme,
seksisme en militarisme, die golven van geweld en onderdrukking doen ontstaan.
Geconfronteerd met dergelijke feiten van meedogenloze verdeeldheid kan een
theologie van de eenmaking niet anders dan de taal van aanklacht en ontmaskering
spreken. Hierdoor neemt ze het erfgoed op van Maximus Confessor, de orthodoxe
monnik uit de 7e eeuw, voor wie ‘een theologie zonder actie gelijk staat met een
theologie van de demonen’, maar tevens ook dat van Martin Luther, die zonder meer
stelt dat ‘niet iemand die leest en speculeert theoloog is, maar wel hij die voor de
zaak van de theologie zijn leven geeft en veroordeeld wordt’.

Opzet en methode
Van de 80 deelnemers van het congres waren er 40 uit de Derde Wereld, geselecteerd
volgens de verschillende continenten. Er waren bekende namen bij
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uit de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie zoals Hugo Assmann en Clodovis
Boff uit Brazilië, Sergio Torres en Enrique Dussel uit Chili en Mexico. Gustavo
Gutiérrez en Leonardo Boff lieten zich verontschuldigen. Uit Azië was er Samuel
Rayan uit India en Tissa Balasuriya uit Sri Lanka, terwijl Afrika vertegenwoordigd
was door Bonganjalo Goba uit Zuid-Afrika, Emilio de Carvalho uit Angola en
Engelbert Mveng uit Kameroun. Ook James Cohn uit New York, de auteur van Black
Theology, was aanwezig. De 40 overige deelnemers kwamen uit Europa, de Verenigde
Staten en Canada. Van de academische theologen moeten hier vooral de namen
vermeld worden van Dorothee Sölle, Johann-Baptist Metz en de Amerikaanse
feministen Rosemary Radford-Ruther, Letty Russel en Elisabeth Schuessler-Fiorenza.
Maar daarnaast waren er ook niet-vak-theologen uit de nog bescheiden basisgroepen
van de Eerste Wereld1. Alles samen werd ervoor gezorgd dat er evenveel mannen
als vrouwen waren, evenveel mensen uit de Derde als uit de Eerste Wereld, evenveel
katholieken als protestanten.
Maar belangrijker dan de opsomming van de namen en de criteria voor selectie is
wellicht de beschrijving van het opzet en de methodische aanpak van het gesprek.
Van meet af aan stond vast dat over de inhoud van de bevrijdingstheologie
gediscussieerd zou worden volgens de methode zelf van de bevrijdingstheologie, d.i.
verhalend, analyserend en bewust makend via het zien van samenhangen. Zo werd
elke deelnemer uitgenodigd om binnen een gespreksgroep zijn levensverhaal te doen
met de bedoeling om de elementen van verdrukking op het spoor te komen die hem
of haar tot inzet en strijd hadden genoopt. Nadien werden de factoren van verdrukking,
zoals ze per continent en cultuur naar voren kwamen, samengelegd en met elkaar
vergeleken.
Interessant hierbij was, te zien hoe zich volgens de continenten heel verschillende
profielen aftekenden. Afrika deed zijn verhaal tegen de achtergrond van honger,
vluchtelingenkampen en rassendiscriminatie - de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika.
In de verhalen uit Azië klonk de schrik door voor de vernieling van de religieuze
cultuur onder invloed van de westerse technologie die alsmaar meer geïmporteerd
wordt, zonder een echte remedie te bieden voor het probleem van de verpaupering
van de massa. De Latijnsamerikanen klaagden over de druk van de militaire regimes,
de uitbuiting door multinationale ondernemingen van Noordamerikaanse oorsprong
en het dreigende oorlogsgeweld. En, tot heuse verwondering van de Derde Wereld,
hunkerde ook de Eerste, blanke wereld naar bevrijding, niet zozeer uit armoede,
ofschoon ook die voelbaar wordt, als wel uit de greep van de patriarchale
mannencultuur - de feministen - en uit de doem van nucleair wapengeweld - de
pacifisten.
Op zeker ogenblik zag het er zelfs naar uit dat de feministen, vooral uit de Eerste
Wereld, van hun zaak een prioriteitsaangelegenheid wilden maken: de helft van de
wereldbevolking bestaat immers uit vrouwen en deze scheiding loopt door alle rassen
en standen heen. Maar de gevolgde methode bracht de discussie opnieuw in het juiste
spoor. Ook de feministen zagen in dat hun achterstelling - het grootste gewicht van
de arbeidslast valt op vrouwen - een direct gevolg of neveneffect is van dezelfde
wildgroei in industrialisering die ook de bevolking van de Derde Wereld in de
onderdrukking houdt. Waar
1

Zie G. De Schrijver, Bevrijdingstheologie in Europa, in Streven, april 1982, pp. 587-598.
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we vandaag mee geconfronteerd worden is een (voor buitenstaanders ondoorzichtige)
planmatige concentratie van kapitaal en macht in handen van enkelen, o.a. de
multinationale ondernemingen, op zulk een wijze dat hierdoor de wet van de sterkste
wordt bevestigd tegen al wie zwak is en afhankelijk en in afhankelijkheid kan worden
gehouden. De bevrijdingstheologie als wereldbeweging wil juist front vormen tegen
deze ene verknechting en haar veelvuldige vertakkingen. In naam van God wil ze
de structurele vormen van verdrukking bestrijden die maken dat slumbewoners nog
armer, kleurlingen nog meer veracht, vrouwen waar ook ter wereld nog meer
onderhorig worden gemaakt. Inzicht bijbrengen in deze parallellen en
verwantschappen is de methodische weg die moet leiden tot consciëntisatie en
bevrijding.

Los van de academische theologie
In het verloop van de discussie ontstond er een zekere, enigszins geënsceneerde
spanning tussen de theologen uit de Derde en die uit de Eerste Wereld. Er was enig
onbehagen omdat de Europese en Noordamerikaanse delegatie, naast academische
theologen, een numerieke meerderheid van niet academisch geëngageerde
theologische denkers uit de basis had meegebracht. Vooral voor de Latijnsamerikanen
was dit een doorn in het oog. Zij hadden liever erg veel en erg grote namen aanwezig
gezien uit het academische milieu - Schillebeeckx, Moltmann, Pannenberg, Tracy,
Cobb. Dan hadden zij deze theologen kunnen vragen hoe zij hun niet doordachte
compromissen met de wereld van welvaart en kapitaal duidelijk kunnen maken. Dit
groots opgezet scenario kon dus niet gespeeld worden, hetgeen niet belette dat zij
de wel aanwezige Johann-Baptist Metz, de vader van de politieke theologie, en
Dorothee Sölle opriepen om plaats te nemen op de beklaagdenbank. Als het ware
met voorbedachten rade werd hun gevraagd een schets te geven van de stand van
zaken en de recente ontwikkeling in de Europese theologie. Door dit thema aan de
orde te stellen wilden de Latijnsamerikanen hun eigen superioriteit t.o.v. de Europese
theologen bewijzen en hun eigen meerwaarde uit de - volgens hen geen antwoord
biedende - uiteenzetting van Sölle en Metz zelf laten blijken. Voor wie weet hoeveel
gedachtengoed Metz veel Zuidamerikaanse theologen heeft aangereikt, had deze
enscenering iets van een publiek voltrokken rituele vadermoord.
Metz toonde aan dat de Europese theologie, eens geconfronteerd met feiten zoals
Auschwitz, onmogelijk nog vrijblijvende, boven de werkelijkheid uitzwevende
theorieën kan uitwerken. Door zulke theologische theorieën wordt het burgerlijke
subject dat naar wreedheid en ongevoeligheid neigt, niet bekeerd. Een echte gevoelige
en weerbare theologie zal van de Derde Wereld moeten komen, te meer omdat de
kerk daar aan de kant van de armen staat, hetgeen in het Europa van het consumisme
helemaal niet het geval is. Anderzijds echter zullen de Europeanen, aldus Metz, bij
deze theologie van de bevrijding kunnen aansluiten: en wel in de mate dat ze zich
schrap zetten tegen de verzakelijking en het nutsdenken van hun eigen cultuur die,
los van deze contestatie, in praktisch atheïsme vervalt. Dorothee Sölle vulde deze
zienswijze aan door te wijzen op het gevaar van de nucleaire bewapening en op de
neurose die hierdoor bij de Europese bevolking ontstaat. Ze meent dat de demonen
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van het militarisme kunnen en moeten worden ontmaskerd en dat het kritisch erfgoed
van de Verlichting ons hierbij een dienst kan bewijzen: voorzover de Verlichting
een emancipatiebeweging is, heeft ze ons geleerd tegen de eigen mechanismen van
verknechting in te denken.
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Na deze toespraken werd het spervuur geopend. Clodovis Boff sprong op en vroeg
aan Metz op de man af, waar zijn subject van theologiseren was, waar de achterban
is in het volk waarmee Metz zich in een praxis van bevrijding engageert. Voor hem
is dit de kernvraag die aan de Europese academische theologen gesteld moet worden.
Het werd vrijwel zonder gemor aanvaard dat Boff deze vraag stelde: naast zijn
wetenschappelijk theologisch werk brengt hij zes maand per jaar door aan de basis
om via sociale analyse, door hen te verrichten, de campesinos tot consciëntisatie te
brengen. Voor hem is theologie wezenlijk praxis en bewustwording, tot stand gebracht
bij en door het volk in de basisgemeenschappen. Deze ervaring lijkt de Europese
academische theologen vreemd te zijn. Vandaar ook dat hun spreken over God veel
meer aarzelend is en abstract, daar ze in feite geen weet hebben van de kracht van
de godsbeleving die voortkomt uit een collectief engagement in een strijd voor
bevrijding. De Europese hunkering om tegen de eigen mechanismen van verknechting
in te denken, blijft ergens half weg steken tussen droom en verlangen. Is het wellicht
daarom dat men er niet toe komt om, even indringend als de Latijnsamerikaanse
liturgieën, te bidden: ‘Christus, maak U solidair met ons’ als de hermeneutische
vertaling van het ‘Christe eleison’?
Vanuit de hoek van de Noordamerikaanse zwarte minoriteiten werd Boff
bijgetreden door James Cohn. In een kort bestek schetste deze de hoofdpunten van
een methodologie van bevrijdingstheologie: 1. Grondvoorwaarde is dat men aan den
lijve het lot van de misdeelde ondervindt en niet eerst nog - gesofistikeerd - de
elementen van onrecht moet verzamelen. 2. Het ervaren onrecht dient voor de gelovige
een educatieve kracht te hebben. In gelijke tred met zijn en haar ontdekte veerkracht
zal de onderdrukte gelovige niet langer dulden dat de bijbel een boek is waarvan
inhoud en draagwijdte door gevestigde instellingen en machten wordt voorbepaald.
De bevrijdingstheologie vraagt dat de interpretatie van de bijbel aan het volk wordt
teruggeschonken. In dit opzicht moet, zoals in de Black Theology, werk worden
gemaakt van een religieuze traditievorming. 3. Binnen actiegroepen moeten methodes
van sociale analyse bestudeerd worden en aangeleerd. Want anders kan de grondwil
tot bevrijding niet zijn kanalisering vinden naar een inzet in concrete, dagdagelijkse
omstandigheden. Zonder deze concrete gerichtheid wordt de liefde tot de naaste niet
concreet.

Consensus
De zoëven beschreven spanning wierp na over en weer gepraat ook vruchten af. Het
opgeroepen verschil tussen een theologie van de bevrijding in de Eerste en de Derde
Wereld werd wel als een onderscheid, maar niet als een extreme tegenstelling erkend.
De consensus groeide, dat gezien de diversiteit van continenten en hun specifieke
noden elke bevrijdingsbeweging best haar eigen gelaat mocht hebben. Waar het op
aankomt is dat er een onbetwijfelbare ernst is van sociale inzet, analyse en
geloofsovergave, en dat deze wordt waar gemaakt in een telkens onderscheiden
contextualiteit. Tot deze consensus droegen ook de stemmen van Azië en Afrika bij,
die naast de vraag om aandacht voor hùn economische onderdrukking ook de wens
uitspraken, ook de inspiratiekracht van hun eigen cultuur in de bevrijdingsstrijd te
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mogen betrekken. In het kader van een wereldbrede bevrijding wordt aan het oude,
koloniale Europa de invalshoek van feminisme en nucleaire ontwapening gegund
als sensibilisering, in de hoop dat men verder gaat en ook de gastarbeiders en de
mensen van de Vierde Wereld niet vergeet. Toch ble-
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ven de Latijnsamerikanen erop hameren dat heel in het bijzonder de academische
theologie van Europa zich zou bekeren. Een volgende dialoog kan pas plaatsvinden
- een datum werd niet vastgesteld - als parallel aan of in verbinding met theologische
faculteiten en instituten onderzoekscentra van bevrijdingstheologie worden opgericht.
Dit is een kwestie van fondsen, maar ook van een andere manier van theologiseren:
de vakkundigheid van de theoloog moet zich voeden aan zijn engagementen in de
praxis van bevrijding.
Georges De Schrijver

De paus in Centraal-Amerika
Van onze medewerker Peter Hebblethwaite hebben we, naast het artikel over
Pacem in terris, dat u vooraan in dit nummer vindt, nog een ander, actueler stuk
gekregen, over de reis van de paus in Centraal-Amerika, 2-9 maart, die hij ais
ooggetuige meemaakte. Wat u hieronder vindt, is er een vrije bewerking van,
enerzijds ingekort, anderzijds aangevuld met informatie van andere ooggetuigen
en bijkomende interpretaties. Het is daarom niet door de auteur, maar door de
redactie ondertekend.
Is dit haastige bezoek aan Centraal-Amerika een succes geweest? Het antwoord zal
te zoeken zijn in de complexe interactie tussen wat de paus ermee bedoelde en wat
het volk ginder ervan verwachtte. Wat zijn bedoelingen waren, heeft Johannes Paulus
bij zijn verschillende etappes duidelijk gemaakt: ‘innerlijke houdingen veranderen’
(Costa Rica), de vrede dichterbij brengen door bekering (El Salvador), ‘een klimaat
van gerechtigheid’ bevorderen (Guatemala), de eenheid van de Kerk herstellen
(Nicaragua). Een ambitieus programma. De verwachtingen van de arme mensen
ginder waren bescheidener. De kortsluiting tussen beide werd nergens zo duidelijk
als in Nicaragua.

Nicaragua
In León waren een honderdduizend mensen opgekomen, hoofdzakelijk boeren. Wat
zij verwachtten, was een vriendelijk gebaar, een woord over het lijden dat ze jarenlang
ondergaan hebben en de moeilijkheden waarin ze nog altijd verkeren. In de plaats
daarvan gaf de paus een lezing, met rijkelijk veel citaten uit documenten van de
competente Romeinse Congregatie, over... katholieke opvoeding. De campesinos
moesten zien dat ze zich door de opvoedingsinstituten van de regering niet lieten
‘manipuleren’, dat ze zich niet lieten opsplitsen in ‘progressieven’ en ‘conservatieven’.
De mensen wisten niet waar ze het hadden en gingen triestig terug naar hun dorpen.
Vrouwen op de markt 's anderendaags 's morgens stonden nog te huilen: ‘Wat heeft
de paus tegen ons? Wat hebben we gedaan?’. En inderdaad, hoe kon hij over
opvoeding spreken zonder ook maar éénmaal het alfabetiseringsprogramma van de
Sandinisten te vermelden, dat zelfs in de ogen van hun tegenstanders een
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onbetwistbaar succes is, al is het er dan maar één? Met wat die ochtend in León
gebeurd was, wisten de Sandinisten wat zij later op de dag in Managua te verwachten
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hadden: de paus zou proberen een wig te drijven tussen hen en hun volk. Hun vrees
werd bevestigd toen de paus over de eenheid van de Kerk begon en met nauwelijks
ingehouden toorn de ‘volkskerk’, de iglesia popular veroordeelde als een absurditeit.
Alleen al de term ‘iglesia popular’ maakte de aanwezigen onmiddellijk duidelijk aan
welke kant hij ging staan. In nagenoeg dezelfde bewoordingen had hij het daar vroeger
al eens over gehad, in zijn brief van 29 juni 1982 aan de bisschoppen van Nicaragua1:
‘Het is absurd en gevaarlijk, te menen dat er naast - om niet te zeggen tegen - de op
de bisschop gebouwde Kerk een andere kerk kan bestaan, een “charismatische” en
niet institutionele, een “nieuwe” en niet traditionele kerk, een alternatieve of zoals
dat tegenwoordig heet een “volkskerk”... zonder enige band met de wettige ambtsen gezagdragers’. Maar christenen uit basisgemeenchappen hadden hem daarop een
uitvoerige en (voor ons, kleingelovigen) aandoenlijke brief teruggeschreven: ‘Heilige
Vader, wij danken U voor uw brief aan onze bisschoppen en willen U onze
genegenheid betuigen. Uw brief is voor ons een teken van God, een oproep tot eenheid
van onze kerk hier, zodat wij, zoals U zegt, in eenheid ons volk beter kunnen dienen.
Heilige Vader, U moet weten: zelf noemen wij ons nooit “volkskerk”, aan de Kerk
zonder meer hebben wij genoeg. Het zijn anderen die ons zo noemen, zij geven ons
die naam, om dan te kunnen zeggen dat wij geen christenen zijn’2. Zij konden toch
veronderstellen dat hij die brief gelezen en begrepen had? Dat hij hen geloofde? Het
in fors Spaans over het plein geslingerde ‘iglesia popularrr!’ moet hun een slag in
het gezicht geweest zijn.
Het was al mis gelopen met de inleidende captatio benevolentiae. Hij wenste ‘het
geliefde Nicaragua, het zo beproefde, zo heldhaftige volk van Nicaragua’ geluk. En
er was applaus. Maar dat viel meteen stil, toen hij voortging: ‘... zo heldhaftig in de
natuurrampen die u hebben getroffen’3. Was er niets anders waardoor ze waren en
werden beproefd? Juist nù weer? Wist de Heilige Vader niet dat de dag tevoren op
hetzelfde Plein van de 19e juli waar ze nu voor hem gekomen waren, een massale
volksdemonstratie had plaatsgehad bij de begrafenis van de 17 jonge mensen die
door contrarevolutionairen, ex-Somozisten uit Honduras waren vermoord? Wilde
hij dààr niet een woord-

1

2

3

De brief werd door de Sandinistische censuur pas op 10 augustus vrijgegeven. Eerst was de
publikatie verboden: ‘omdat sommigen, los van de bedoelingen van Zijne Heiligheid, de
brief contrarevolutionair wilden manipuleren’. Een gedachtengang die weerkaatst werd in
de waarschuwing die Johannes Paulus in El Salvador liet horen, dat wij de nagedachtenis
van monseigneur Romero niet revolutionair mogen manipuleren.
Er was op dat ogenblik nog geen sprake van dat de paus op bezoek zou komen. Maar in hun
gelovige opgetogenheid hadden zij een ander voorstel: ‘We zouden het fantastisch vinden
als in 1984 bijvoorbeeld bij de vijfde verjaardag van onze revolutie de Kerk van Nicaragua
bijeen zou komen in een synode, zoals dat in andere landen gebeurd is. Een synode waar we
elkaar allemaal zouden ontmoeten, die van de stad en die van het platteland, die van de
Atlantische kust en die van de kant van de Stille Oceaan, uit alle hoeken van het land, met
onze bisschoppen en priesters aan het hoofd, we zullen er allemaal zijn. Zo'n ontmoeting,
dat zou iets goeds zijn voor de eenheid van de Kerk!’.
Heel werkwaardig was ook, even verder in de toespraak, een toevoeging bij een citaat uit de
brief van Paulus aan de Galaten 3:28: ‘In Christus zijn wij allen één: geen jood of heiden
meer, geen slaaf of vrije, geen man of vrouw... geen arme of rijke’.
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je over zeggen? Alle ooggetuigen zijn het erover eens: het waren de moeders van
die studenten, de moeders van de duizenden jonge mensen die in de strijd tegen
Somoza gevallen zijn, het waren niet de ‘Sandinisten’, de ‘communisten’ die met
het tumult begonnen. Die moeders waren het die begonnen te roepen: ‘Vrede, wij
willen vrede’. Natuurlijk, ‘de paus is de eerste die vrede wil’, maar hij hoorde niet
wat zij bedoelden: een woord van medeleven, deernis. Tot viermaal toe donderde
het over het plein: ‘Silencio’!4 Ook na de homilie, toen ook de Sandinistische slogans
verstomd waren, hoopten sommigen nog op een geste. Een Onze Vader voor de
doden? Zou hij van de tribune naar beneden komen en de moeders die daar vlakbij
stonden omhelzen? Nee, het protocol negeerde ze. Er is voor dit optreden geen andere
verklaring dan dat Johannes Paulus ervan overtuigd is dat hij hier met onvervalste
‘marxisten’ van doen had, die hij niets mocht toegeven dat ze voor hun ‘revolutie’
konden gebruiken. Was in zijn ogen Nicaragua gewoon een klein, arm
ontwikkelingsland dat door een grote mogendheid getiranniseerd werd, dan had hij
het wellicht zijn sympathie betuigd (zoals hij in vergelijkbare omstandigheden in
Afrika heeft gedaan). Maar de Sandinisten pakken onbeschaamd uit met marxistische
begrippen - nogal grove, primitief marxistisch-leninistische frasen overigens. Daarom
kun je ze niet meer vertrouwen als ze van samenwerking tussen christenen en
marxisten spreken. Ze ontmaskeren zelf hun welbekende misselijke identiteit. En als
er iets is dat deze paus meer irriteert dan het marxisme zelf, dan is het de idee dat
het marxisme ook de kerk binnensluipt. Dat doet hem, letterlijk en figuurlijk, rood
aanlopen. Dat is in zijn ogen juist de verleiding waartegen men in Polen zich zo
heldhaftig heeft verzet. En zo werd Nicaragua in zijn geheel bestraft voor het
marxisme van enkele van zijn leiders5.
Met 700.000 waren ze naar León en Managua gekomen (1/4 van de bevolking).
In tegenstelling tot wat aartsbisschop Obando y Bravo de internationale pers had
voorgelogen, als zou de regering het pausbezoek met alle middelen tegengewerkt
hebben, waren alle bussen van het land opgevorderd om de mensen naar de paus te
brengen. Ze zouden er, zelfs nu in de kritische situatie waarin ze verkeren, een groot
feest van maken. Het feest werd op een verbijsterende manier gerateerd.

4

5

Hebben christenen in Nicaragua, die zo gewend zijn de bijbel direct op hun situatie toe te
passen, ook teruggedacht aan het verhaal in Marcus 10:46-52? ‘Toen Jezus daar liep, met
zijn leerlingen en nogal wat volk, zat daar een blinde; die zat aan de kant van de weg te
bedelen. En toen die hoorde: het is Jezus van Nazareth, begon hij te schreewen: “Jezus, Zoon
van David, heb deernis met mij!”. En velen snauwden hem toe: “Hou je mond. Silencio!”.
Maar hij schreeuwde nog veel harder: “Jezus, Zoon van David, heb deernis met mij!”. Jezus
bleef staan. En zei: “Zeg dat hij hier komt”...’.
Dat marxisme kwam volgens de internationale pers nog eens cru tot uiting in de toespraak
waarmee Daniel Ortega, de coördinator van de junta, de paus op de luchthaven verwelkomde:
een diatribe tegen de Amerikaanse interventie in Nicaragua. Niemand heeft opgemerkt dat
hele passages daarvan letterlijke citaten waren uit een brief die een Nicaraguaanse bisschop...
in 1921, toen Nicaragua door de VS bezet werd, aan een van zijn Amerikaanse collega's
schreef, om te smeken dat bisschoppen en gelovigen in de VS iets zouden doen om die
‘interventie’ te stoppen. Wat is er, zei Ortega, in die 60 jaar veranderd?
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El Salvador
El Salvador was een ander geval. Daar woedt een burgeroorlog en de regering is niet
bepaald aan de winnende hand. De President, Alvaro Magaña, benutte zijn
begroetingstoespraak om de volgende stappen in zijn vredesprogram aan te kondigen.
De paus zei - vertaald uit het ondoorgrondelijke Vaticaans jargon - dat hij hoopte
dat het zou lukken. Hij scheen de regering, de parlementariërs en diplomaten, met
wie hij sprak, nader te staan dan de guerrilleros en de armen, die hij niet ontmoette.
Toch moeten we over dit bezoek niet overijld oordelen. Jon Sobrino, een van de
‘bevrijdingstheologen’ aan de Universiteit van San Salvador en in dit geval dus een
onverdacht getuige, gaf de volgende interpretatie: ‘Jullie journalisten hebt allemaal
je eigen oordeel over wat er goed en wat mis liep. Maar voor ons, die hier moeten
leven, is de situatie helemaal anders. Wat jullie vanzelfsprekend vinden, is dat hier
misschien helemaal niet’. Hij gaf twee voorbeelden. Het feit dat Arturo Rivera y
Damas, de opvolger van Romero, net voor het bezoek tot aartsbisschop werd benoemd,
is hier van groot belang. Rivera heeft getracht de lijn van Romero voort te zetten, hij
is opgekomen voor de mensenrechten en voor de basisgemeenschappen, hij heeft
steeds zijn steun verleend aan de priesters die met hun leven getuigen voor de
‘voorkeur voor de armen’. Wat de paus over al die dingen verder ook gezegd heeft,
het vertrouwen dat hij Rivera betuigt, wordt hier geïnterpreteerd als een goedkeuring
van zijn beleid. Ten tweede, Romero. Toegegeven, alwat de paus over Romero zei,
was beneden de maat. Geen woord dat kon laten verstaan dat we Romero moeten
navolgen. Maar het feit dat hij, ondanks de tegenkanting van de regering, Romero's
graf bezocht (hij was er diep van onder de indruk) heeft het volk heel sterk
aangesproken. ‘Beelden zijn in deze samenhang belangrijker dan woordcommentaren
bij beelden’.
Sobrino heeft gelijk. De mensen luisteren naar een toespraak van de paus om een
algemene indruk te krijgen, details en nuances horen zij niet. Toch hebben die hun
belang, in zo verre ze de bedoeling van de paus verduidelijken. In El Salvador was
zijn bedoeling zeker, de regering niet al te zeer voor het hoofd te stoten. Hij was
vriendelijker dan in zijn brief van 6 augustus 1982, waarin hij de ‘onderdrukking’
en de ‘Nationale Veiligheidsstaat’ openlijk aanklaagde. Nu geen woord meer daarover.
Anders dan in Nicaragua ging hij hier met de regering hoffelijk en diplomatisch om.
Aan de andere kant klonk de veroordeling van de guerrilleros niet al te streng (of
zij voelden zich in ieder geval niet veroordeeld). De oproep tot vrede, de veroordeling
van het geweld werden hier als normale ingrediënten van het pauselijke vocabularium
beschouwd. Heel belangrijk daarentegen was het feit dat hij - zij het bijna verdronken
in een heel lang citaat - het woord ‘dialoog’ liet vallen: ‘dialoog’ is een
guerrilla-begrip, dat door de regering wordt afgewezen. Alles bij elkaar bleef het
resultaat van het bezoek aan El Salvador aldus ‘onbeslist’. Zowel de regering als de
guerrilleros waren ‘zoal niet gelukkig, dan toch tevreden’.

Guatemala
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Na het bezoek aan Guatemala maakte de ‘nieuw geboren christen’ en ex-katholiek
President Efraïn Rios Montt over de radio bekend: ‘Wij hebben gezondigd en misbruik
gemaakt van onze macht. Wij willen ons met ons volk verzoenen’. En hij ontsloeg
op staande voet zijn ambassadeur bij de H. Stoel, omdat deze het protest van de paus
te-
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gen de doodvonnissen die net voor het bezoek voltrokken werden, niet tijdig zou
hebben doorgegeven. Rios Montt heeft zich ongetwijfeld veel te berouwen, meer
dan welke regeringsleider in Centraal-Amerika ook. Maar hij is wel de enige die
door het pauselijk bezoek aan aanzien heeft gewonnen. Hij heeft zich bekeerd!
Die bekering heeft kennelijk een politieke functie. Hij komt ermee op een goed
blaadje bij Reagan, die het Congres nu weer kan vertellen dat het beter zal gaan met
de mensenrechten in Guatemala en er dus weer wapens geleverd kunnen worden.
Hij scoort ermee bij de katholieken, die zijn bekering aan de paus kunnen toeschrijven.
De protestanten (30%) van de ‘Jezus redt - bekeer u’ - beweging zien in hem een
van de hunnen. En misschien krijgen al diegenen die hopen dat er eindelijk een eind
komt aan de martelingen, moordpartijen en verdwijningen, weer wat vertrouwen.
Maar of die éne verandering die de reis van de paus dan tot stand zou hebben gebracht,
meer dan oppervlakkig is, valt nog te bezien.

Gij die zoveel van Polen houdt
In Nicaragua in ieder geval rijzen, als resultaat van het bezoek, ontzaglijke problemen.
De paus wilde de eenheid van de kerk komen herstellen. Maar hij heeft die eenheid
misschien juist in gevaar gebracht. Hij heeft de christenen die aan de kant van de
Sandinisten staan, omdat ze overtuigd zijn dat er in de revolutie sterk christelijke
elementen aanwezig zijn, voor een dilemma geplaatst. Het is niet erg waarschijnlijk
dat hij ze tot andere gedachten heeft gebracht. Een overtuiging verander je niet door
retoriek, zeker niet als deze gebaseerd is op een situatiebeoordeling die in de ogen
van de toehoorders niet juist is. Waarschijnlijk blijven zij op hun standpunt, in de
hoop ooit eens
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door de H. Vader als volwaardige christenen te worden geaccepteerd. In hun boven
geciteerde brief schreven zij: ‘Heilige Vader, gij die zoveel van Polen, uw vaderland,
houdt, gij die geboren zijt in een land dat zo vaak onderdrukt en bezet is geweest,
gij zult ons begrijpen’. Zij bevinden zich min of meer in dezelfde situatie als de Polen
in de jaren 1830, toen dezen een donderbrief kregen van Paus Gregorius XVI die
hen waarschuwde dat ze niet in opstand mochten komen tegen de autocratische
Russische tsaar. De Polen waren onthutst, voelden zich gekwetst. Maar gingen door
met hun komplotten. Het onderscheid is wel, dat Gregorius alleen maar een brief
schreef en zijn antirevolutionaire boodschap niet op de pleinen van Warschau ging
verkondigen.
Johannes Paulus ziet Centraal-Amerika als een gebied waar de penetratie van het
marxisme in de Kerk gestopt moet worden. De mensen ginder zien het als een gebied
waar geweld heerst, waar mensen honger hebben en dagelijks strijd moeten leveren
om te overleven. ‘Dit volk dat honger heeft naar God’, schreef Johannes Paulus in
zijn brief aan de bisschoppen. ‘Ons volk heeft honger naar God en naar brood (of
naar tortillas, dat is wat wij hier eten)’, antwoordden de christenen (en, schreven ze,
niet maar ook: alle polemiek was hun vreemd). ‘De regering werkt hard en wij doen
hard ons best om samen uit de miserie te geraken waarin de dictatuur van Somoza
ons zo lang gedompeld heeft. De weg is smal, zoals Jezus zou zeggen. Ook hier
hebben wij behoefte aan eenheid’. In dit ook hier zit blijkbaar de kortsluiting. Voor
de bioscoop Palace in San José, Costa Rica, ligt een oude bedelares. Iedereen kent
haar als Doña Aña. Ze wordt door iedereen met het grootste respect behandeld, de
politie slaat graag een babbeltje met haar. Toen de paus kwam, hebben ze haar in
een zijstraat gelegd. Doña Aña heeft de paus niet gezien. De paus heeft Doña Aña
niet gezien. Iéts is hier mis gelopen.
Redactie
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Boekbespreking
Godsdienst
Th.J.M. Naastepad. Elia, Kok, Kampen, z.j. (= 1982), 120 pp. f15,75.
De verhalen die rondom Elia zijn geschreven (1 Kon. 16:29-2 Kon. 2:18, minus 1
Kon. 20 en 22) ‘onderbreken’ in feite het gangbare patroon van het boek Koningen.
Er is - zo betoogt Naastepad heel terecht - sprake van een dubbele compositorische
ingreep: ‘terwijl de boeken Koningen in hun geheel al een profetische herziening
zijn van de hofkronieken, zijn hier de Eliaverhalen ingevoegd als een extra bezinning’
(p. 5). Vanuit deze, mijns inziens terecht ingenomen, gezichtshoek wordt elke
perikoop gelezen, herlezen en uitgelegd. Dat dit geschiedt in de inmiddels bij velen
wel bekende literair-archaïserende stijl zal niemand verbazen. De profetische toon
die de Eliaverhalen zo kenmerkt weet Naastepad ook voor ónze tijd hoorbaar te
maken; met name de crisis in onze samenleving en de huidige economische situatie
is keer op keer voorwerp van zíjn kritiek. Een wetenschappelijk commentaar in de
klassieke zin is dit boekje uiteraard niet, maar dat had ook niemand verwacht; daar
is het te poëtisch voor, te associërend van aard. Het is daarbij trouwens de vraag of
‘commentaar in de klassieke zin’ wel altijd zo'n compliment is! Wie deze ‘Verklaring
van een bijbelgedeelte’ ter hand neemt - en ik nodig iedereen daartoe bij deze uit zal merken dat óók de Elia uit andere teksten in Oude en Nieuwe Testament een
verrassend nieuwe belichting ontvangt.
Een paar kanttekeningen tot besluit. De auteur heeft het af en toe (p. 8, p. 89) over
het niet bestaande Spreuken 32, waar hij duidelijk de passage over ‘De sterke vrouw’
in Spreuken 31:10-31 op het oog heeft. Bij tijd en wijle lijktde getrouw op het
Hebreeuws teruggaande vertaling mij ofwel onjuist (‘Izebel zond boden’, 19:2) ofwel
erg versluierend (‘bij vijftig man in een spelonk’, 18:4). Tenslotte moet mij van het
hart dat ik echt niet kan wennen aan JHVH als weergave van de onuitspreekbare
Godsnaam. Bij alle discussie die toch al gevoerd wordt over gebruik en uitspraak
van dit heilig Tetragrammaton lijkt mij de weergave van Naastepad zeker geen
positieve bijdrage.
Panc Beentjes

Rudolf Schnackenburg, Der Brief an die Epheser, Neukirchener
Verlag/Neukirchen-Vluyn und Benziger Verlag/Zürich, Einsiedeln, Köln,
1982, 363 pp., bij intekening DM. 49,80 - los DM. 59.
De belangrijkste kwestie welke de Nieuwtestamentische exegese sedert het einde
van de 18e eeuw met betrekking tot de brief aan de Efesiërs bezighoudt is die naar
de ‘echtheid’, d.w.z. de vraag of de apostel Paulus wel beschouwd kan worden als
de auteur ervan. Katholieke bijbelgeleerden hebben tot voor kort altijd het auteurschap
van Paulus met verve verdedigd, maar in nieuwere commentaren blijken steeds méér
wetenschappers ervan overtuigd dat er sprake moet zijn van een na-paulijnse
oorsprong (gedateerd omstreeks 90 na Chr. en van de hand van een hellenistisch
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gevormd jodenchristen). Wie de nieuwste ontwikkelingen en zienswijzen op dit
terrein wil vernemen, mag zeker niet voorbijgaan aan het uitvoerige en deskundige
commentaar van de bekende nieuwtestamenticus Rudolf Schnackenburg, professor
voor Nieuw Testament aan de universiteit van Würzburg. Aan de serie
‘Evangelisch-Katholischer Kommentar’ (EKK), die
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ik over het algemeen bijzonder geslaagd vind, is met het verschijnen van dit
Efesiërs-commentaar een deel toegevoegd dat naar mijn mening in de nabije toekomst
als één van de gezaghebbende naslagwerken op dit gebied dienst zal gaan doen. Ik
denk dat met name van het lange Excurs over ‘De Kerk’ (pp. 299-319), een thema
dat nergens in het Nieuwe Testament zo diep wordt uitgewerkt als juist in de
Efesiërsbrief.
Schnackenburg heeft de gebruiker een uitstekende dienst bewezen door de vertaling
in een soort colometrie af te drukken, zodat de grote lijn van het betoog in één
oogopslag te overzien is. Het oecumenisch karakter van deze commentaar-serie
(afwisselend schrijven een rooms-katholiek en een reformatorisch christen een deel)
komt op een wel heel bijzondere wijze aan het licht, wanneer er n.a.v. Ef. 4:7-16
(over het ambt) een paragraaf is ingeschoven van een der hoofdredacteuren, Eduard
Schweitzer, die het reformatorisch standpunt toelicht (pp. 195-196). Ook aan de
‘Wirkungsgeschichte’ van de tekst is niet voorbijgegaan. Anders dan bijvoorbeeld
in het prachtige Marcuscommentaar van J. Gnilka in deze serie - waar na elke perikoop
een overzicht volgt - heeft Schnackenburg er een apart hoofdstuk aan gewijd (pp.
321-355).
Al met al dus een commentaar waar men - mede om zijn uitvoerige bibliografische
gegevens en zijn sobere, doch efficiënte notenapparaat - niet licht aan zal misgrijpen;
een standaardwerk kortom!
Panc Beentjes

Filosofie
Jan van Eijck, Filosofie: een inleiding, Boom, Meppel/Amsterdam, 240
pp., BF. 565.
De opbouw van een inleiding in de filosofie verraadt gewoonlijk al de filosofische
achtergrond van de schrijver daarvan. Dat kan ook moeilijk anders. En het is dan
ook niet verwonderlijk dat deze inleiding van Jan van Eijck duidelijk de geest ademt
van de (gematigd) analytische en taalfilosofische benadering, zoals die op veel
Centrale Interfaculteiten momenteel de overhand heeft. Van Eijck begint zijn boek
met een hoofdstuk over ‘woorden en hun betekenis’: de vraag van de gecompliceerde
relaties tussen taal, werkelijkheid en de wederzijdse ‘kleuring’ daarvan, zoals die in
het spreken tot stand komt. Vanuit deze basis wordt een verdere verkenning van het
terrein van de filosofie ondernomen; op karakteristieke wijze éérst nog via de logica
en de ken- en wetenschapsleer, en vervolgens naar de ethiek, de antropologie, sociale
filosofie en tenslotte de metafysica. Hoe gefundeerd een dergelijke, vanuit een
bezinning op de taal vertrekkende, opbouw is, wordt al duidelijk wanneer men bedenkt
dat ook de filosofie zich altijd in de taal afspeelt; en waar men mensen gevoelig wil
maken voor de ‘fundamenteler’ reikende vragen van de wijsbegeerte ligt het inderdaad
zeer voor de hand dan maar te beginnen met deze prealabele vragen naar de
fundamenten van het filosofisch spreken zelf. Op zichzelf zou deze redenering ook
een pleidooi kunnen zijn voor het volgen van precies het omgekeerde traject: te
beginnen bij de metafysica, waarmee van Eijck eindigt, en vandaar naar de
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verschillende filosofische ‘regio's’. Dat is een weg die in het verleden ook wel gegaan
is, maar men kan zich vragen stellen omtrent de pedagogische effectiviteit van een
dergelijke aanpak. Hoe vruchtbaar daarentegen van Eijcks benadering kan zijn, blijkt
wel uit het voorliggende boekje. Want het is een buitengewoon plezierige inleiding
geworden, die de lezer op zeer begrijpelijke wijze invoert in de verschillende
filosofische deelgebieden en vragencomplexen. Daarbij is van Eijck, ondanks zijn
duidelijk analytisch-gerichte sympathiek, altijd zeer evenwichtig te werk gegaan, en
dragen ook een grote mate van nuchterheid en een zeker gevoel voor humor bij aan
de leesbaarheid en toegankelijkheid van dit boekje. Het is daarmee ongetwijfeld één
van de beste, zo niet de beste inleiding die momenteel in Nederland bestaat, zowel
t.b.v. de geïnteresseerde individuele lezer als t.b.v. het onderwijs, waaruit het trouwens
ook is voortgekomen.
Ger Groot

Literatuur
Koen Vermeiren, De kus van Selena, Davidsfonds, Leuven, 1983, 123 pp.,
BF. 298.
Met deze roman sluit S. aan bij de opusschrijvers, die het schrijfproces als een op-
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heldering brengende activiteit op de voorgrond plaatsen, het verlangen een naam
geven, het wachten in tijd en ruimte situeren, de stilte voorbereiden en de leegte die
op de schrijfact volgt.
Deze opvatting van het schrijven, die men b.v. ook in de werken van Claude van
den Berge aantreft, is de antipode van de opvatting dat de roman niets dan een verhaal
is. In Vermeirens proza is duidelijk een lyrische boventoon aanwezig, maar ook een
mythische onderlaag. De titel verwijst naar de mythe van de maangodin Selene,
verliefd op de herder Endymion. De realiteit in dit werk is wat ‘zich buiten het bereik
van je ogen, je handen of je woorden bevindt (p. 106)’ en niettemin de verklaring is
voor de manier waarop de schrijver de werkelijkheid ziet, beleeft, verwoordt. De
veralgemenende formuleringen (het gaat over ‘de’ kamer, ‘de’ vrouw, ‘de’ lantaarn
enz.), de monotonie, de herhalingen - met variaties - van dezelfde grondgedachten
en gevoelens maken dat men het moet lezen zoals men naar een abstract doek kijkt.
Anderzijds is er een concrete psychologische evolutie in de ik-figuur beschreven,
die van de roman geen louter taal-kunstwerk maakt. De kus van Selena is voor de
beperkte groep mensen geschreven voor wie schrijven nog iets anders kan opleveren
dan een boeiend verhaal, voor wie schrijven een reflectie op de schrijfactiviteit zelf
is.
J. Gerits

Literair Akkoord 25, Bruna, Utrecht, 1982, 111 pp., BF. 475.
Met deze 25-ste aflevering is Literair Akkoord aan een jubileum toe. Zoals
gebruikelijk bevat het een keuze uit bijdragen verschenen in Zuid- en
Noordnederlandse letterkundige tijdschriften. De keuze betreft deze keer het jaar
1981. De redactie heeft in het Woord vooraf zichzelf een compliment gemaakt door
te stellen dat er dit keer blijkbaar een redactie aangetreden is die zich geen enkele
keer verschanste achter onwrikbare stellingen en die steeds de tekst ter discussie
stelde, nooit de franje eromheen. Het resultaat mag in ieder geval zeer bevredigend
genoemd worden, vooral wat de keuze van het opgenomen proza betreft. Het biedt
de lezer een interessante staalkaart van wat de auteurs binnen de verschillende
stromingen in het actuele Nederlandse proza te bie-
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den hebben. Van 45 auteurs is een prozastuk of een gedicht opgenomen. Een aantal
fraaie foto's of portrettekeningen van de auteurs en de bio-bibliografische gegevens
aan het slot kunnen het beeld vervolledigen dat men zich uit de lectuur van een
fragment uit hun oeuvre gevormd heeft. Er zit inderdaad nog beweging in de
Nederlandse literatuur.
J. Gerits

Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, deel 4. Rijmsnoer. De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1982, 448 pp. BF. 1.290.
Met de editie van het vierde deel is deze nieuwe Gezelle-uitgave halverwege. Inleider
van de laatste door Gezelle zelf samengestelde bundel (1897) is A. van Wilderode.
Hij wijst erop dat Rijmsnoer de meest evenwichtige bundel genoemd mag worden.
Hij schenkt ook aandacht aan Gezelles rijk vocabularium, zijn vermogen om alles
te ‘poëtiseren’, zijn overtuiging dat God het middelpunt van alles is, zijn
bovenzinnelijk verdriet en metafysisch heimwee maar ook zijn genietend en poëtisch
aandachtig rondwandelen in de natuur en het Vlaamse landschap. Van Wilderode
schrijft duidelijk voor zijn eigen generatie, voor mensen die citaten van Gezelle
dadelijk herkennen en a priori van zijn groot dichterschap overtuigd zijn.
Van een andere aard, en m.i. van blijvender waarde, is het essay van Garmt
Stuiveling ‘Groei en grenzen’ (p. 367-423) waarin de persoonlijke lectuur van Gezelle
geconfronteerd wordt met het klassieke Gezelle-beeld dat op zijn beurt afgewogen
wordt tegen figuren als Bilderdijk, DeGenestet, de gezusters Loveling. Met grote
helderheid, met synthetische kracht en met genuanceerdheid formuleert Stuiveling
zijn oordeel over de taal van Gezelle, relativeert hij zijn retorische gelegenheidspoëzie,
schetst hij de sociologische omstandigheden die gemaakt hebben dat de ‘twijfel’, zo
karakteristiek voor de 19de eeuw, Gezelle in zijn poëzie niet beroerd heeft en licht
hij zowel het conservatisme als de mystiek bij Gezelle toe. Het unieke van zijn
dichterschap komt uit dit lange essay naarvoren, maar ook zijn begrensdheid.
In de toelichting wijst de redacteur van het Verzameld Dichtwerk, J. Boets, erop
dat hij belangrijke correcties met semantische implicaties heeft kunnen aanbrengen
door de vergelijking van de twee zetsels, gebruikt voor de editie van Rijmsnoer in
1897. Op het bestaan van die twee zetsels had niemand tot nog toe gewezen. Ook
heeft hij de structuur van de op het eerste gezicht ordeloze Aanhang van Rijmsnoer
kunnen verduidelijken via de vergelijking van Gezelles aantekeningen op de
handschriften en die bij de Jubileumuitgave. Met zijn van de vorige delen al bekende
acribie heeft J. Boets ook de aantekeningen in de voetnoten gemaakt. Met het
monnikenwerk van de correcties op de bundels na Dichtoefeningen en uitsluitend
bedoeld voor de Gezelle-filologie, wordt het vierde deel afgesloten.
Aangezien Gezelle niet alleen gelezen kan worden, maar vele van zijn gedichten
door hun klankrijkdom ook heel wat mogelijkheden inhouden voor de
voordrachtkunstenaar (produktief) en de luisteraar (receptief), wil ik wijzen op het
bestaan van de uitstekende fonoplaat Als de ziele luistert, gedichten van Guido
Gezelle, gezegd door Tine Ruysschaert (Discus 7025-1980). De kwaliteiten van
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Gezelle, door de inleiders van de verschillende delen in de editie-Boets geanalyseerd
en geroemd, kunnen hier in concreto beluisterd worden.
J. Gerits
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Maarten Luther - gemeenschappelijke leermeester?
Albert Ebneter
Eeuwenlang heeft Maarten Luther (1483-1546) voor de meeste katholieken gegolden
als de rebel en aartsketter, die de vloek van de westerse kerkscheiding op zich geladen
heeft en door zijn ketterijen talloze zielen in het verderf heeft gestort. Voor
protestanten was hij niets minder dan een ‘tweede Paulus’, die het evangelie van
Christus opnieuw heeft ontdekt en ‘onder tafel’ vandaan gehaald. Deze confessionele
polarisering, de bekladding en belastering aan de ene, en verering aan de andere kant,
hebben de toegang tot de werkelijke Luther op vele manieren in de weg gestaan.
Elke serieuze poging om tot de werkelijke Luther door te dringen moest zich zelfs
nog in het jongste verleden niet alleen door het kreupelhout van de katholieke
strijdliteratuur heenwerken, maar óók door de wisselende geschiedenis van de
protestantse Lutherbeelden, en hun ‘constante vertekening van Luthers “eigenlijke”
oogmerken’ (Hermann Diem). Pas nu, in het oecumenisch klimaat van onze dagen,
is het mogelijk geworden onbevangen en onvooringenomen te vragen naar de
eigenlijke Luther. Ook nu pas zijn de wetenschappelijke voorwaarden daarvoor
enigermate vervuld. De historisch-kritische Gesamtausgabe van Luthers werken, de
zgn. Weimariana, waarmee in het jubileumjaar 1883 een begin werd gemaakt, is nu
bijna voltooid, en dank zij deze uitgave, waarin ook de pas rond de eeuwwisseling
ontdekte, zeer belangrijke jeugdgeschriften van de latere hervormer zijn opgenomen1,
kunnen de onderzoekers zich nu direct vanuit de bronnen zelf een beeld van Luther
vormen dat vrijwel geen witte plekken meer vertoont. Alleen al sinds 1950 zijn er
zo'n 1.500 kleinere en grotere publikaties over de jonge Luther verschenen.

1

Het gaat daarbij om het eerste college over de psalmen (1513-1515), het college over de brief
aan de Romeinen (1515-1516), het eerste college over de brief aan de Galaten (1516-1517)
en het college over de brief aan de Hebreeën (1517-1518).
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Het wetenschappelijk resultaat daarvan is een Lutherbeeld dat in vele opzichten
belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Bernhard Lohse, die als hoogleraar in de
kerk- en dogmageschiedenis al meer dan twintig jaar intensief aan het Luther- en
reformatieonderzoek deelneemt, meent zelfs te kunnen vaststellen: ‘De vroegere
Lutherbeelden zijn nu voor het grootste gedeelte definitief achterhaald’2. Een feit is
dat men een oecumenische studiedag over Maarten Luther onlangs de titel ‘Noch
ketter, noch heilige’ heeft kunnen meegeven3. Deze formulering werd bewust gekozen
als correctie op zowel het evangelische als het katholieke Lutherbeeld. Het blijkt dat
zich in de wetenschap - in bredere kring misschien minder - ten aanzien van de
interpretatie van Luther een beslissende oecumenische doorbraak heeft voltrokken.
En langzamerhand beginnen de nieuwe contouren van de gestalte van Luther zich
steeds duidelijker af te tekenen.

Het veranderde Lutherbeeld
Het katholieke Lutheronderzoek heeft het oude, vijandige beeld resoluut laten varen
en ook de positieve kanten in zijn figuur erkend. Al in 1939 sprak Joseph Lortz, de
nestor van het katholieke Lutheronderzoek, in zijn baanbrekende werk Die
Reformation in Deutschland over de ‘diep-religieuze’ Luther, die zich onopzettelijk
steeds verder van de katholieke kerk had verwijderd. En dertig jaar later, in zijn boek
Reform und Reformation (1967), stelde hij vast: ‘Luther was katholieker dan wij
dachten en dan het grootste deel van het evangelische onderzoek denkt’ (p. 12). In
een beroemde toespraak voor de volledige vergadering van de Lutherse Wereldbond
in Evian (1970) zei de voorzitter van het Romeinse Secretariaat voor de Eenheid,
kardinaal J. Willebrands: ‘Heeft het Tweede Vaticaanse Concilie niet datgene gedaan
wat door o.a. Maarten Luther van de kerk werd geëist en waardoor talrijke aspecten
van het christelijk geloof en leven nu beter dan vroeger tot uitdrukking komen?’
Willebrands noemde de hervormer in dit verband een ‘gemeenschappelijke
leermeester’ van de christenheid in centrale geloofsvragen en verleende Luther
daarmee dezelfde eretitel als paus Leo XIII ooit aan de heilige Thomas van Aquino
had

2
3

B. Lohse, Martin Luther, München, 19822, p. 244.
H.F. Geisser (red.), Weder Ketzer noch Heiliger. Luthers Bedeutung für den ökumenischen
Dialog. Bevat de voordrachten die in juli 1981 tijdens een gemeenschappelijk congres van
de Evangelische Academie Tutzing en de Katholische Akademie in Bayern werden
voorgedragen.
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gegeven4. In een theologisch goed gefundeerde Hinführung zu Luther heeft Otto
Hermann Pesch deze titel, ‘gemeenschappelijke leermeester’, overgenomen en
onderbouwd5. Nog een stap verder gaat de Luther-onderzoeker Peter Manns, die toch
met beide voeten in de katholieke kerk staat en staan wil. In zijn laatste publikatie,
ter gelegenheid van het Luther-jaar 1983, noemt hij de hervormer zelfs een ‘vader
in het geloof’6.
Naar de overtuiging van deze en andere auteurs heeft de Wittenberger voorvechter
van het evangelie niet alleen wezenlijk bijgedragen aan de zuivering van de katholieke
kerk, maar ook aan de verdieping van de fundamentele vragen rond de Heilige Schrift,
het woord van God, het geloof, het geweten en het christelijk bestaan. En dat is niet
meer alleen de ‘mening’ van professoren, maar ook van Lutherspecialisten in de
katholieke hiërarchie. In een lezing over ‘Luther en de oecumene vandaag’ verklaarde
de katholieke bisschop van Kopenhagen H.L. Martensen: ‘Ook katholieken erkennen
vandaag de dag dat Luther, als weinig anderen, een geniaal theoloog was die de
geschiedenis een beslissende wending heeft gegeven. Misschien was hij eenzijdig,
misschien heeft hij op een aantal punten gedwaald; maar aan de diepte van zijn
geloofsgevoel en de steeds weer nieuwe theologische inspiratie die bij hem te vinden
is mag niet worden voorbijgegaan’7. Dat Luther aan katholieke kant ook nog wel
heel anders beoordeeld wordt, blijkt uit de boeken van Paul Hacker (Das Ich im
Glauben bei Martin Luther, Graz 1966), Remigius Bäumer (Martin Luther und der
Papst, Münster 19712) en Theobald Beer (Der fröhliche Wechsel und Streit.
Grundzüge der Theologie Martin Luthers, Leipzig 1974, sterk gewijzigd en uitgebreid:
Einsiedeln 19802). In het oecumenisch gesprek heeft men de puur biografische of
psychologische vragen naar de persoonlijkheid van Luther inmiddels achter zich
gelaten en richt men zich nu op de eigenlijke vragen van theologie, kerk en christelijk
leven. Daarbij komen twee dingen duidelijk naar voren:
- Zoals Sören Kierkegaard al scherp heeft gezien, kan men Luther alleen als
correctiebeweging begrijpen, en is hij dus alleen te verstaan in samenhang met datgene
wat gecorrigeerd moest worden. Luther is eenvoudigweg

4

5
6
7

De kardinaal noemde drie punten met name: ‘Dat God steeds de Heer moet blijven’ en als
belangrijkste menselijk antwoord: ‘Absoluut vertrouwen en de aanbidding van God’ (Vgl.
H.F. Geisser, o.c., pp. 220 en vlg.).
O.H. Pesch, Hinführung zu Luther, Mainz, 1982, pp. 272-279.
Peter Manns en Helmuth Nils Loose, Martin Luther, Freiburg-Bazel-Wenen-Lahr, 1982, p.
7 en 87.
H.F. Geisser, o.c., p. 204.
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niet te begrijpen zonder het katholicisme dat hij hervormen wilde. En bij de meeste
protestanten, ook bij vele professoren, ontbreekt deze achtergrond momenteel nog
en heeft men daarvoor de katholieke partner nodig. - Men moet de lutheraanse
hervormingsinspiratie niet alleen zoeken bij de ‘jonge’ Luther van de breuk en de
doorbraak, maar ook bij de ‘oudere’ Luther, in zijn discussies met de pausgezinden
ter rechter-, en de ‘Schwärmern’ ter linkerzijde. De ‘katholieke’ aspecten van de
oudere Luther betekenden zeker geen terugval, maar een herwinning van vele in de
strijd verloren of verwaarloosde waarheden. Alleen de hele Luther is de echte Luther.

Schriftgezag en kerkgezag
De ongezouten kritiek van Luther op de ‘roomse kerk’ kwam zonder twijfel voort
uit allerlei misstanden: de commercialisering van de aflatenpraktijk, de ontaarding
van de volksvroomheid, het geestelijk machtsmisbruik van de kerkelijke ambtsdragers,
de decadentie van de theologische wetenschap en niet in de laatste plaats het weinig
‘geestelijke’ gedrag van de Romeinse curie. Maar Luthers oproep tot hervorming
betrof niet zozeer deze misstanden in het leven van de kerk. Een dergelijke roep om
hervorming in hoofd en leden klonk al een eeuw lang in Europa. Luthers oproep ging
dieper, en beoogde een vernieuwing van de kerk vanuit haar eigen oorsprong. De
morele misstanden en ontsporingen van de vroomheid waren slechts het gevolg van
een veel diepere crisis. Luther riep op vanaf de troebele ‘wateren’ van het menselijk
eigen oordeel terug te keren naar de heldere ‘bronnen’ van de oorsprong, terug naar
het ‘zuivere evangelie’. Zijn doel was: reformatie van de kerk naar het woord van
God. In dit uitdrukkelijk geestelijk karakter van zijn kritiek op de kerk is Luther
‘volstrekt origineel’, in vergelijking met de schotschriften van zijn voorgangers. De
hervorming wordt fundamenteel een discussie rond het gezag en het verstaan van de
Bijbel. Een standbeeld van Luther zonder Bijbel is ondenkbaar. Van het standbeeld
van een paus geldt dat nauwelijks, zeker niet in de tijd van de reformatie. De paus
steunde eerder op het kerkrecht, uit kracht waarvan hij, in zijn ‘absolute volmacht’,
aanspraak maakte op de hoogste heerschappij, niet alleen over de kerk, maar ook
over keizers en koningen. Maar dat was tegelijk ook zijn zwakheid. In zijn eerste
grote programmatische geschrift An den christlichen Adel deutscher Nation von des
christlichen Standes Besserung bestormde Luther de ‘drie muren’ die
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de paus en zijn curie in Rome tegen elke hervorming immuun moesten maken:
- de opperheerschappij van de Paus over de vorsten van het Westen
- zijn monopolie ten aanzien van de interpretatie van de Schrift
- de pauselijke soevereiniteit, gesteld boven het concilie.
In de ogen van Luther bleef er zodoende geen enkele instantie meer over van waaruit
het pausdom, de Romeinse kerk, nog zou kunnen worden hervormd.
De bazuin waarmee hij de muren van Jericho omver wilde halen, was de Bijbel,
en alleen de Bijbel. Alleen het woord van de God van de Schrift kon zijn wapen zijn.
Zijn strijdkreet was: ‘De goddelijke waarheid is meesteres, ook over de paus’. Het
staat buiten kijf dat het Rome zelf was dat door zijn overdrijving van zijn ‘volmacht’
Luther in deze richting heeft gedreven.
De pauselijke hoftheoloog Silvester Prierias o.p., die voor de Romeinse
geloofsrechtbank het eerste advies opstelde ten aanzien van Luthers stellingen over
de aflaat, heeft ook een Dialoog geschreven, die als bijlage werd toegevoegd aan de
dagvaarding waarmee Luther op verdenking van ketterij naar Rome werd geroepen.
In deze ‘dialoog’ werden Luthers 95 stellingen een voor een onder de loep genomen
en door Prierias op zijn eigen wijze weerlegd. Het hele geschrift werd echter
voorafgegaan door vier fundamenten, waarvan het derde luidde: ‘Wie zich niet houdt
aan de leer van de Romeinse kerk en van de Paus, als een onfeilbare regel, waaraan
ook de heilige Schrift zijn kracht en gezag ontleent, is een ketter’. Op de vier
fundamenten volgde als concrete slotconclusie: ‘Wie ten aanzien van de aflaten zegt
dat de Romeinse kerk niet zou mogen doen wat ze in feite doet, is een ketter’.
Werd hier de paus niet boven de Schrift gesteld? Zou alleen de paus competent
zijn om de Schrift uit te leggen? Waar blijft dan de kritische instantie van de Schrift
tegenover het leerstellig en bestuurlijk optreden van de paus? Dat waren de
indringende vragen die Luther tot op het bot gingen en waardoor hij onophoudelijk
werd gekweld. Maar het werd nog erger. In maart 1520 completeerde de pauselijke
hoftheoloog zijn ‘Dialoog’ met een Epitome (Samenvatting) van de dwalingen van
Luther. Daarin stond zwart op wit te lezen: ‘Een op rechtmatige wijze gekroonde
paus kan zelfs door de hele wereld niet, laat staan door een concilie, rechtmatig
worden afgezet en berecht, zelfs niet wanneer hij een dergelijke aanstoot zou geven,
dat hij het volk in groten getale naar de duivel zou voeren’8. Deze uitlating moet
Luther volledig in het harnas hebben gejaagd. Ontzet schrijft hij in de kantlijn:
‘Verbaast U, hemelen! Huivert,

8

De zin van Prierias is een citaat uit het Corpus juris canonici, waarmee de wetgever de
onafzetbaarheid van een rechtmatig gekozen paus zo sterk mogelijk tot uitdrukking wilde
brengen. Dat moet wel worden bedacht. Maar de losse zin, zoals hij daar nu staat, ‘is een
monstruositeit’ (K.A. Meissinger).
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aarde! Ziedaar, christenen, wat Rome is!’ En het is deze toon die wordt voortgezet,
wanneer hij in het geschrift An den christlichen Adel schrijft: ‘Het is op deze
vervloekte, duivelse grond dat ze in Rome bouwen, en menen dat men eerder de hele
wereld naar de duivel zou moeten laten gaan dan dat men hun schurkenstreken zou
mogen weerstaan’.
Wanneer de bul Exsurge Domine van Leo X (15 juni 1520) Luther met de ban
bedreigt en hem oproept tot een herroeping van 41 dwalende stellingen, kan zijn
antwoord alleen maar luiden: ‘De Schrift moet hier rechter zijn’. Zo verklaart Luther
op het beslissende moment op de Rijksdag van Worms van 1521 tegenover de keizer:
‘Wanneer ik niet door getuigenissen van de Schrift of op voor de rede inzichtelijke
gronden weerlegd word, (...) ben ik aan de door mij aangevoerde woorden van de
Schrift gebonden. En zolang mijn geweten is gevangen in Gods Woord, kan en wil
ik niets herroepen, omdat het ongewis is en gevaarlijk voor de zaligheid om te
handelen tegen het geweten in. God helpe mij. Amen’.
Luther heeft het gezag van het Bijbelwoord in een tot op dat moment ongekende
mate benadrukt. Het eerste wat de nu door paus en keizer verbannen en vogelvrij
verklaarde monnik en Bijbelminnaar in zijn geheime toevluchtsoord, de Wartburg,
deed, was een Vertaling van het Nieuwe Testament te maken. De Bijbelvertaling van
Luther is de beste en meest indrukwekkende uit heel het Duitse taalgebied. Geen
enkele andere Duitse vertaling is met deze geniale prestatie vergelijkbaar. Het is een
werk van de hoogste literaire rang en tegelijk van de diepste religieuze uitstraling.
Zijn Duits appelleerde zowel aan de ontwikkelde als aan de eenvoudige mens en
wekte bij hoog en laag een ware honger naar het woord van God. Luther heeft voor
de eerste maal de Bijbel werkelijk onder het volk gebracht en de ‘gewone man’ de
onvergelijkbare grootheid van de Heilige Schrift laten zien. De literair-creatieve en
geestelijke prestatie van de Lutherbijbel valt niet in de laatste plaats af te lezen aan
het feit dat vele katholieke vertalers op zijn tekst hebben teruggegrepen. Hieronymus
Emser (1478-1532), een heftige tegenstander van Luther, baseerde zich bij zijn eigen
vertaling van het Nieuwe Testament op Luthers werk. (Wel vond hij het nodig in
een nawoord de leek te waarschuwen tegen het lezen daarvan!)9.

9

Emser nam zelfs Cranachs afbeeldingen bij de Apocalyps over. Het is de ironie van de
geschiedenis dat Rome op die manier in een katholieke Bijbelvertaling als Babel stond
afgebeeld. Vgl. B. Lohse, o.c., p. 128.
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Ongeveer gelijktijdig met de reformatorische doorbraak rond 1518 slaat Luther een
nieuwe weg in bij de uitleg van de Schrift. Vroeger had hij moeten zien hoe
aflaatpredikers als Johann Tetzel de Schrift vaak niet anders behandelden dan ‘als
een zwijn zijn haverzak’. Hij verlaat de oude methode van de allegorische uitleg,
die steeds naar de viervoudige zin van de Schrift vroeg en de tekst voortdurend
aanvulde met de meningen van de Vaders. Uitgaande van de letterlijke betekenis
(buchstäblichen of Literalsinn) probeert hij nu de afzonderlijke passages te verklaren
binnen het geheel van de Schrift. Het centrum van de Schrift is voor hem Christus,
die gekruisigd is en opgestaan. Christus is de eigenlijke hermeneutische sleutel tot
de Bijbel. ‘Neem Christus weg uit de Heilige Schriften en wat zul je daarin dan nog
vinden?’ Als vorm kiest Luther het commentaar en opent daarmee de weg voor de
moderne exegese, die ook door de katholieke bijbelwetenschap al snel zal worden
opgegaan.
Wanneer het Tweede Vaticaans Concilie in het decreet over de oecumene (nr. 21)
waarderend spreekt over ‘de liefde en hoogachting, ja bijna cultische verering voor
de Heilige Schrift’ bij de evangelische medechristenen, dan is dat een late, maar
duidelijke hommage aan Luther, die de Bijbel tot het ‘eynigen heyligthum’ van de
protestanten heeft gemaakt. En waar het Concilie benadrukt dat het kerkelijk leergezag
‘niet boven het Woord van God staat’, maar dit ‘te dienen’ heeft10, is dat een laat,
maar openlijk antwoord aan Luther, zoals ook de echo van zijn diepste bekommernis
doorklinkt in de uitspraak dat de ‘door God ingegeven en voor eens en altijd
neergeschreven Heilige Schriften het woord Gods zelf onveranderlijk bemiddelen’
en dat ‘in de woorden van de profeten en de apostelen de stem van de Heilige Geest
te beluisteren valt’ en de Schrift ‘het hoogste richtsnoer van het Geloof is’. En tenslotte
wordt dan ook verklaard dat ‘de toegang tot de Heilige Schrift voor de
christengelovigen wijd open moet staan’. Vertalingen in de moedertaal en een
‘veelvuldige lezing’ worden aanbevolen, met de toevoeging: ‘De Schrift niet kennen
is Christus niet kennen’ (Hiëronymus).
Omstreden blijft tussen de katholieke en de protestantse kerken nog altijd de
verhouding van Schrift en kerkelijk leergezag, dat naar de mening van het Concilie
bij de verklaring en verkondiging van de Schrift ‘een bijzondere plaats’ (maar geen
superieure positie) inneemt11. Dat het Concilie het probleem van de oordelende functie
van de Schrift tegenover eventuele

10
11

Constitutie over de goddelijke openbaring, nr. 10.
Oecumene-decreet, nr. 21.
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ontaardingen van de traditie van de kerk niet heeft uitgewerkt, is door vele
commentatoren van het Concilie betreurd. J. Ratzinger schreef daarover: ‘Dat men
dit heeft nagelaten, kan slechts als een betreurenswaardige leemte worden
aangemerkt’12. Hier had men het eigenlijke aanzetpunt voor de vraag naar de ecclesia
semper reformanda (de altijd opnieuw te hervormen kerk) kunnen vinden. Toch zal
men het over het algemeen eens kunnen zijn met de uitspraak van A. Brandenburg,
dat Luther hier ‘zijn concilie’ gevonden heeft.

Rechtvaardiging door het geloof of door de werken
Hoe meer jeugdgeschriften van Luther rond de eeuwwisseling aan het daglicht
kwamen en in de daaropvolgende decennia met de grootste hermeneutische precisie
werden uitgeplozen, des te minder wilde het lukken de reformatorische
doorbraakervaring, de zgn. Turmerlebnis, theologisch of chronologisch te fixeren.
De dateringen lopen uiteen van de eerste psalmencolleges rond 1513 tot na de colleges
over de brieven aan de Romeinen en de Hebreeën rond 1518. Wil men het
herinneringsvermogen van de 62-jarige hervormer niet al te veel geweld aandoen,
dan is de laatste datum de meest waarschijnlijke. Vast staat echter dat de jonge monnik
Maarten Luther - na jaren van worsteling en rijping en, in zijn eigen beleving, toch
ook weer plotseling - een elementaire religieuze ervaring heeft gehad, die het hart
van zijn schriftuitleg, zijn theologie, zijn prediking en zijn leven zou worden.
In zijn terugblik vertelt Luther een jaar voor zijn dood hoe een enkel woord in het
eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen zijn begrip van Paulus in de weg had
gestaan: ‘Gods gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie’ (Rom 1,17). Tot
dan toe had hij dat opgevat als een ‘actieve’ gerechtigheid, ‘waarmee de rechtvaardige
God de zondaars en onrechtvaardigen straft’. In deze verkondiging van de straffende
of vergeldende gerechtigheid kon zijn gekwelde ziel echter geen troost en zijn onrustig
geweten geen kalmte vinden, laat staan daarin een blijde boodschap, een ‘evangelie’
ontdekken. ‘Maar toch klopte ik bij deze plaats steeds weer heftig aan bij Paulus'
deur, en dorstte er hevig naar te weten wat Paulus eigenlijk wilde. Totdat ik eindelijk,
door Gods erbarmen, dag

12

Lexikon für Theologie und Kirche: ‘Das II. Vatikanische Konzil’, Band II, p. 524 en vlg.
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en nacht peinzend, opmerkzaam werd gemaakt op de samenhang van de woorden’.
Want de tekst van Rom 1,17 gaat verder: ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven’,
d.w.z. uit het geschenk van God, uit Gods genade. Onder de gerechtigheid van God
moet hier dan ook niet de actieve vergeldingsgerechtigheid van de oordelende God
worden verstaan, maar de passieve, d.w.z. de genade- of vergevende gerechtigheid,
die in het evangelie wordt geopenbaard en die de zondaar van God ten geschenke
krijgt, wanneer hij vertrouwend gelooft. Want er staat geschreven: ‘De rechtvaardige
zal uit geloof leven’ - ‘Toen was het mij alsof ik volkomen nieuw geboren werd en
alsof ik door openstaande deuren in het Paradijs zelf was binnengegaan. De hele
Schrift kreeg voor mij een ander gezicht... En zozeer als ik daarvóór het woord
“gerechtigheid Gods” gehaat had, met even grote liefde prees ik nu datzelfde woord,
dat mij het liefste geworden was; zo werd het woord van Paulus voor mij de ware
poort tot het Paradijs’.
De rechtvaardiging van de zondaar alleen uit de genade door het geloof: dat werd
het hoofdartikel van heel de reformatie, het artikel waarmee ‘de kerk staat en valt’
en waarvan ‘niet te wijken is, valle de hemel en de aarde en wat niet blijven zal’
(Schmalkaldener Artikel).
In eindeloze variaties en in de meest verschillende samenhangen komt Luther
steeds weer terug op dit sleutelbegrip, dat bepalend moet zijn voor de grondhouding
van de christen. Het geloof, dat leeft uit de genade, uit het kruis, uit de verdiensten
van Christus, is de alles bepalende wortel van het christelijk denken en doen, is de
grond en steenrots waarop alle werken, woorden en gedachten van de mens zijn
gebouwd. Luther vergelijkt het geloof met de ‘bruidsring’, het teken van de ‘blijde
uitwisseling’, waarmee Christus, de bruidegom, zijn gerechtigheid en zaligheid
schenkt en de bruid, de zondige ziel (het ‘arme hoertje’), haar zonden prijsgeeft. Of
een ander aanschouwelijk beeld: ‘De gerechtigheid van Christus is de wagen, waarin
ik zit en naar de hemel wordt gevoerd’, m.a.w.: de genade, die in het geloof ontvangen
wordt, is de alpha en omega van het christelijk leven. En de theologen die de mens
nog eigen verdiensten toekennen, uit natuurlijke kracht, worden door Luther tamelijk
grof ‘theologische zwijnen’ (Sautheologen) genoemd.
Luther hoefde niet lang op het verwijt te wachten, dat hij zijn
rechtvaardigingstheorie alleen omwille van het ‘goede leven’ had uitgevonden en
dat hij zelf nooit erg tot het doen van goede werken geneigd was. Dit verwijt van
zijn tegenstanders is absurd. Vanaf het begin van zijn hervormings-ontwikkeling
heeft hij niet tegen de goede werken zelf gestreden, maar tegen de werk-gerechtigheid
of eigengerechtigheid, waarvan hij steeds duidelijker de schadelijke uitwerking zag,
die deze op de middeleeuwse
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vroomheid had gehad. Het bouwen op eigen werken, de eigengerechtigheid, wordt
door Luther, evenals door Augustinus, superbia (hoogmoed) genoemd, maar tegelijk
beschouwde hij de daadwerkelijke liefde als de vanzelfsprekende, vreugdevolle en
dankbare consequentie van de geestelijke vrijheid van de kinderen Gods. Wanneer
het geloof niet wordt gevolgd door liefde en goede werken, ‘dan is dat geloof zeker
niet aanwezig; want waar het geloof is, daar is ook de Heilige Geest en moeten liefde
en goedheid in ons werkzaam zijn’.
Luther heeft met zijn rechtvaardigingstheorie in theorie en praktijk nieuwe accenten
gelegd. Maar ook in de ogen van de katholieke theologie zou het
rechtvaardigingsartikel nu geen breekpunt tussen de kerken meer mogen zijn. De
door het Romeinse Secretariaat voor de Eenheid en de Lutheraanse Wereldbond
ingestelde commissie voor de dialoog heeft hierin een ‘verregaande consensus’
vastgesteld.

Algemeen priesterschap - geestelijk ambt
In de jaren van de reformatorische doorbraak (1520-1523) vocht Luther met alle
kracht voor het algemene priesterschap van alle gelovigen. ‘Alle christenen behoren
werkelijk tot de geestelijke stand, en er bestaat tussen hen geen onderscheid, dan
alleen ten aanzien van het ambt’. Met deze ‘bazuin van Jericho’ wilde hij vooral de
klerikale, hiërarchische muur van de Romeinse kerk omverhalen. De toon klonk
nieuw en bracht een hoop in beweging, maar heeft ook veel misverstanden gewekt,
niet in de laatste plaats binnen het reformatorische front zelf. Daarbij hoeft men
alleen maar te denken aan figuren als Müntzer en Karlstadt, die door Luther als
‘Schwärmer’ of ‘Schwarmgeister’ werden aangeduid. Maar juist in de discussie met
de ‘Schwärmer’ heeft Luther steeds duidelijk gewezen op de zelfstandige opdracht
van het geestelijk ambt, zoals die op de bijzondere instelling door Christus was
gegrondvest. Dat Luther nooit, ook niet in de stormachtige jaren van de reformatie,
het algemene priesterschap gelijk heeft gesteld met het geestelijk ambt, blijkt alleen
al hieruit, dat hij zich altijd is blijven verzetten tegen alle pogingen om de viering
van het avondmaal los te maken van de binding aan het ambt en de gemeente en
nooit heeft ingestemd met het houden van een gezins-avondmaal, een huiscommunie,
onder leiding van de ‘huisvader’. En zeker voor de latere Luther bezat alleen de
gewijde priester de volmacht en het recht om zijn gemeente het sacrament van het
altaar toe te dienen. Zonder gewijde priesters zijn de christenen als de joden in
Babylon en moeten afzien van de eucharistie.
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Daarom heeft Luther ook evangelische christenen die geen deel uitmaakten van een
evangelische gemeente altijd aangeraden het avondmaal liever in een ‘afgodische’
mis, dan bij de godsdienstoefeningen van de ‘Schwärmer’ te vieren13.
Ook terminologisch maakt Luther een onderscheid tussen het algemene
priesterschap en het geestelijk ambt. Met het begrip priesterschap (sacerdotium)
wordt door hem meestal het algemene priesterschap bedoeld, met het begrip
ministerium (dienst) het geestelijk ambt. Hoewel hij vanaf 1520 het sacramentele
karakter van de wijding tot kerkelijke dienst afwijst, blijft hij vasthouden aan het
ambt van de verkondiging van het woord en de bediening van de sacramenten als
iets dat wezenlijk tot de kerk behoort. Dat blijkt ook duidelijk uit de lijst van
‘kentekenen’ van de ware kerk, zoals die in het geschrift Von Konziliis und Kirchen
(1539) is terug te vinden. In 1535 stelt hij het eerste Duitse wijdingsformulier op,
volgens hetwelk de wijdingskandidaten voortaan - na een afgelegd examen en een
beroeping door een bepaalde gemeente - ‘in opdracht van de kerk door ons ambt’ in
Wittenberg centraal worden gewijd.
Men is het er in het Lutheronderzoek in grote mate over eens dat Luther de
bisschoppelijke kerkorde wilde behouden. Zeker had hij daarbij niet het traditionele
bisschopsambt voor ogen, maar een bisschopsambt in evangelische zin. Luther wijst
de toen alom gangbare verbinding van geestelijke en wereldlijke macht van de
bisschop af. Maar dat er bisschoppen moeten zijn heeft hij vele malen betoond, zoals
in de inleiding tot het Unterricht der Visitatoren (1528). In 1542 stelt hij een eigen
wijdingsformulier voor bisschoppen op, waarna hij zelf Nikolaus von Amsdorf tot
bisschop van Naumburg en in 1544 vorst Georg von Anhalt tot hulpbisschop van
Merseburg ‘wijdt’. De plichten van de bisschop omvatten de verkondiging, de
bediening van de sacramenten en de visitatie van predikanten. Hoe vanzelfsprekend
het bisschopsambt voor Luther is, blijkt bijvoorbeeld uit de Schmalkaldische Artikeln,
het eigenlijke theologische testament van de toen zwaar zieke hervormer. ‘Daarom
kan de kerk,’ zo schrijft hij, ‘nooit beter bestuurd en in stand gehouden worden, dan
wanneer wij allen leven onder het éne hoofd van Christus, en de bisschoppen allen,
gelijk in het ambt (zij het ongelijk in begaafdheid), met alle inzet bijéén blijven in
eendrachtige leer, geloof, sacramenten, gebeden en liefdewerken’. Volgens het
onderzoek van Prof. P. Brunner kan ‘Luthers ideaal

13

O.H. Pesch, o.c., p. 212 en vlg.
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van kerkopbouw het beste met het begrip “synodaal episcopalisme” worden
weergegeven’14. Omtrent de opvattingen van Luther over kerk en ambt blijven echter
nog vele vragen onbeantwoord. De ambtskwestie is dan ook hét ‘pijnlijke’ thema
tussen protestanten en katholieken.
Toen in 1817 het grote reformatiejubileum plaatsvond, zei Goethe tegen zijn vriend
Zeltner: ‘Dit feest zou zo gevierd moeten worden, dat elke weldenkende katholiek
zou kunnen meevieren’. En volgens berichten uit die tijd werd de herdenking van
Luther en de reformatie ook door beide confessies gevierd, niet onder het teken van
een godsdienstige splitsing, maar van een boven-confessionele saamhorigheid. ‘Op
veel plaatsen luidden ook de klokken van de katholieke kerken bij het feest van de
reformatie, namen katholieken aan de scharen der feestvierenden deel, werden
gemeenschappelijke godsdienstoefeningen gehouden en werd in preken, toespraken
en bekendmakingen de scheiding in het verleden afgewezen en de saamhorigheid in
heden en toekomst geprezen’15.
Helaas was de toenmalige ‘dooi’ - direct na het verzoenende Weense Congres maar van korte duur. De 19e eeuw eindigde, juist in Duitsland en Zwitserland, in het
klimaat van een ‘Kulturkampf’. Gelukkig valt het Luther-jubileum van 1983 midden
in een periode van oecumenische hoogzomer, en kan men hopen dat ook ‘weldenkende
katholieken’ zullen meevieren. Zonder Luther of met voorbijgaan aan Luther kan er
van oecumene geen sprake zijn. De ‘kerkvader van het protestantisme’ blijft een niet
te passeren, zij het nog steeds hoogst ongemakkelijke, kritische gesprekspartner van
de kerk van Rome.

14
15

B. Lohse, o.c., p. 185.
A. Lindt, Das Reformationsjubiläum 1817 und das Ende des ‘Tauwetters’ zwischen
Protestanten und Katholiken im frühen 19. Jahrhundert, in Tradition - Krisis - Renovatio
aus theologischer Sicht. Festschrift Winfrid Zeller, Marburg, 1976, pp. 347-355.
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In de ban van de tekst
Bijbelvertalers en hun principes
Panc Beentjes
In ons kleine taalgebied is de discussie over mogelijkheden en grenzen van het
bijbelvertalen onlangs weer eens in alle hevigheid losgebarsten. Binnen het
bestek van nog geen half jaar lieten namelijk drie verschillende groepen vertalers
het resultaat van hun inspanningen in druk verschijnen. In chronologische
volgorde waren dat: een vertaling van het boek Richteren, een uitgave van de
Psalmen en de lang verwachte Groot Nieuws Bijbel. In dit artikel wil ik elk van
de publikaties nader aan u voorstellen, uitgangspunten en achtergronden ervan
schetsen en vervolgens - aan de hand van enkele concrete passages - de
betreffende vertaling beoordelen op voor- en nadelen.

I. Het boek Richteren1
In 1961 werd door prof. dr. M.A. Beek, oudtestamenticus aan de Universiteit van
Amsterdam, onder de naam Societas Hebraica Amstelodamensis (SHA) een
vertaalgroep in het leven geroepen die zich in hoge mate geïnspireerd voelde door
het monumentale werk dat Martin Buber in samenwerking met Franz Rosenzweig
tot stand had gebracht: Die Schrift2. In deze vertaling volgt Buber de Hebreeuwse
tekst op de voet en probeert hij de eigen zeggingskracht, dus ook de eigen-aardigheid
van de He-

1
2

Richteren, een vertaling om voor te lezen, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem /
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1982, 65 pp., f 12,50.
Die Hebräische Bibel. Das Alte Testament verdeutscht (Band I: Die fünf Bücher der Weisung,
19769; Band II: Bûcher der Geschichte, 19797; Band III: Bücher der Kündung, 19787; Band
IV: Die Schriftwerke, 19805), Uitgeverij Lambert Schneider, Heidelberg.
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breeuwse taal met zijn veelheid aan stilistische middelen, in zijn Duitse weergave te
laten voortleven. Vaak genoeg komt het dan voor dat hij - juist terwille van de speciale
zeggingskracht van het Hebreeuws - woorden moet creëren die volgens de officiële
Duitse lexica helemaal niet bestaan! We spreken in dit verband van een idiolecte
vertaling (afgeleid van het Grieks: idios = eigen, legein = lezen): het eigene van de
grondtekst wil men zoveel mogelijk ook in de ontvangende taal behouden.
Vertalers die vanuit een dergelijk beginsel aan het werk slaan, achten het
bijvoorbeeld tot hun plicht om hetzelfde Hebreeuwse woord ook steeds met hetzelfde
Nederlandse begrip weer te geven, om aldus (meer) aandacht te krijgen voor de
‘resonantie van de woorden’. Met twee korte voorbeelden wil ik dat verduidelijken;
ik ontleen ze aan het boekje dat als een soort commentaar geschreven is bij de
bovengenoemde idiolecte vertaling van Richteren3. Men vindt er niet alleen een
exegese van de betreffende verhalen (K. Deurloo, A. van Daalen), maar ook een
historisch overzicht (L. Smelik)4, geografische notities en overzichtskaarten (H. Blok)
alsmede een verantwoording van de idiolecte vertaalwijze (F. Hoogewoud).
Een heel belangrijk woord (‘Leitwort’) in het boek Richteren is het Hebreeuwse
verbum jasja'. Het is - zo luidt het standpunt van de Amsterdamse groep - dus de
plicht van de vertaler(s) om overal waar dit werkwoord voorkomt het steeds met
bevrijden weer te geven5. Men spreekt dan wel van: concordant vertalen6. Een tweede
voorbeeld is ontleend aan Richteren 19, waar het werkwoord lan het motief is dat
heel het hoofdstuk structuur geeft: overnachten. Terwijl de Statenvertaling (1637)
en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG, 1951) consequent ‘overnachten’
weergeven, treft men bijvoorbeeld in de Willibrordvertaling (1975) naast
‘overnachten’ ook formuleringen aan als ‘langer blijven’ en ‘voor de nacht’.

3

4

5
6

Hanna Blok e.a., Geen koning in die dagen. Over het boek Richteren als profetische
geschiedschrijving, Ten Have, Baarn, 1982, 192 pp. Voor België: Uitg. Westland nv, Schoten,
BF. 470.
Terwijl Smelik het lied van Debora (Richt. 5) in de 9e eeuw v. Chr. situeert (pp. 119-120),
denkt Deurloo aan een véél jongere tijd (p. 44). De laatste is een fervent aanhanger van de
theorie dat een zeer groot deel van de Schriftwording zich heeft afgespeeld in
ballingschapskringen te Babel.
In de vertaling van het NBG (1951) kom je er nooit achter dat ‘bevrijden’ (Richt. 3:9),
‘helpen’ (6:31) en ‘redden’ (12:2) in het Hebreeuws steeds hetzelfde werkwoord is.
Concordant: in overeenstemming met elkaar. Wie Hebreeuws kent zou eens moeten proberen
om Ezechiël 37:1-14 concordant te vertalen! Het woord ruach kan namelijk zowel ‘geest’
als ‘wind’ betekenen (het probleem ook van Genesis 1:2).
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Het zal de lezer niet verwonderen dat men, stoelend op deze principiële
uitgangspunten, herhaaldelijk een vertaling in het Nederlands gepresenteerd krijgt
die nogal weerbarstig is en bij vlagen zelfs vreemd aandoet. Zo is het in onze taal
bijvoorbeeld zeer ongebruikelijk om een zin te openen met: ‘Niet...’. Maar omdat
iets dergelijks in het Hebreeuws vrij gewoon is, wordt in Richt. 1:27 een tamelijk
‘onnederlandse’ constructie in het leven geroepen: ‘Niet onterfde Manasse:...’. Zo
creëert men eigenlijk bewust een sterk archaïsche stijl. Ik zou dat willen illustreren
aan Richt. 8:18. In de Willibrordvertaling lees ik: ‘Hoe zagen de mannen er uit die
U op de Tabor vermoord hebt? Zij antwoordden: Ze leken op U; ieder van hen had
het voorkomen van een koningszoon’. Het eindresultaat van de Amsterdamse
vertaalgroep luidt:
‘Waar zijn die mannen die gij gedood hebt op de Tabor!
ze zeiden:
Zoals gij, zo waren zij: enerlei,
in gestalte koningszonen gelijk’.
Ik vraag mij werkelijk af of de vertalers hun publiek bij dit soort vertaal-constructies
niet schromelijk overschatten. Degene die bovenstaand citaat hoort voorlezen, moet
mijns inziens in een veel te krappe tijdspanne niet alleen de inhoud van de woorden
begrijpen en verwerken, maar tegelijk óók nog orde scheppen in die ongewone
zinsbouw.

Om voor te lezen?
De typografische vormgeving van het laatstgenoemde citaat zal u ongetwijfeld zijn
opgevallen. We stoten daarmee op een ander belangrijk uitgangspunt van de
Amsterdamse vertaalgroep. Zoals reeds uit de ondertitel van hun publikatie blijkt,
vormt het voorlezen een cruciaal punt. Teksten - zo betogen zij - zijn in de Oudheid
geschreven om hardop gelezen te worden en dus te worden gehóórd. Dit betekent
dat de tekst - en dus ook de vertaling die men erop baseert - moet worden ingedeeld
in natuurlijke, door de wet van de menselijke ademhaling geregeerde
‘spreek-eenheden’. En aldus ontstaat, in navolging van Martin Bubers Verdeutschung,
een vertaling waarin de versregels kolometrisch staan afgedrukt: ‘Het oog dat een
reeks woorden op één regel ziet staan, dirigeert adem en tong om te spreken’ (Woord
vooraf).
Naarmate ik meer en meer kennis neem van de werkwijze en resultaten van de
Societas Hebraica Amstelodamensis7, raak ik er steeds vuriger van overtuigd dat
deze vertalingen veel minder geschikt zijn om voor te lezen

7

Eerder verschenen reeds: Ruth, een vertaling om voor te lezen, 1974 en Jona, een vertaling
om voor te lezen, 1977. Voor achtergronden: Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse
theologie, deel I, pp. 102-121 (Kampen, 1980).
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dan wordt gesuggereerd. Ze zijn daarentegen een uitstekend hulpmiddel en leidraad
bij een close reading van de tekst; men zou daarom liever moeten spreken van een
vertaling om te studeren, om te lezen. Voor al degenen die het Hebreeuws niet machtig
zijn is het dé manier om zo dicht als maar mogelijk is bij het origineel te komen.
Richteren 12:4-6
Volgens idiolecte werkwijze

Volgens dynamisch-equivalente methode

Jefta verzamelde alle mannen van Gilead Toen riep Jefta heel Gilead onder de
en streed met Efraïm.
wapens. Zij bonden de strijd aan met de
mannen van Efraïm en versloegen hen.
De mannen van Gilead versloegen
Efraïm.
En die hadden gezegd:

De Efraïmieten hadden namelijk gezegd:

Ontsnapten van Efraïm, dat zijn jullie,
Gilead,

‘Wat zijn jullie Gileadieten anders dan
een stelletje weggelopen Efraïmieten?’.

midden onder Efraïm, midden onder
Manasse!

Gilead ligt immers tussen Efraïm en
Manasse in.

Gilead bezette de Jordaanvoorden van
Efraïm.

De mannen van Gilead bezetten de
doorwaadbare plaatsen van de Jordaan,
naar Efraïm toe.

Het was zo:
zeiden ontsnapten van Efraïm:
Ik wil overtrekken!

Telkens wanneer een Efraïmietische
vluchteling hun vroeg of hij de rivier
mocht oversteken,

dan zeiden de mannen van Gilead tot
hem:

vroegen ze hem:

Ben jij een Efraïmiet?

‘Kom jij uit Efraïm?’.

Zei hij:

Antwoordde hij van niet,

Nee!
dan zeiden ze tot hem:

dan zeiden ze tegen hem:

Zeg eens: ‘Stroom’.

‘Zeg eens: Sjibbolet’.

Zei hij dan:

Zei hij ‘Sibbolet’,

‘Sjtroom’
en bracht hij niets terecht van de rechte en kon hij het woord dus niet goed
uitspraak,
uitspreken,
dan grepen ze hem en slachtten hem aan dan grepen ze hem vast en sloegen hem
de Jordaanvoorden.
ter plaatse dood.
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Zo vielen er in die tijd van Efraïm
tweeënveertigduizend.

Van de Efraïmieten sneuvelden er toen
42.000 man.

(Uit: Richteren, een vertaling om voor te (Uit: Groot Nieuws Bijbel)
lezen)

II. De Groot Nieuws Bijbel (GNB)
Wie de in maart 1983 verschenen Groot Nieuws Bijbel ter hand neemt, zal weldra
tot de slotsom komen, dat aan dit vertaalproject heel andere begin-
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selen ten grondslag liggen dan bij de vertaling van het boek Richteren het geval was.
Ook hier spreekt de ondertitel boekdelen; de GNB is een ‘vertaling in de
omgangstaal’8. Nogal wat mensen die in deze tijd met de Bijbel in aanraking komen,
krijgen bij het hanteren van de traditionele bijbelvertalingen voortdurend het gevoel
vast te lopen in zinswendingen en uitdrukkingen die hun in feite niets zeggen, omdat
ze totaal afwijken van hun eigen taalgebruik. Voor een publiek dat de boodschap
van de Bijbel graag zou vernemen, maar met de gangbare vertalingen niet voldoende
uit de voeten kan, is deze Groot Nieuws-uitgave bedoeld. Daarbij is ook gedacht aan
mensen die niet kerkelijk (meer) zijn. Het moge duidelijk zijn dat deze doelgroep
niet geholpen wordt met een zgn. idiolecte vertaling, die zoveel mogelijk letterlijk
aansluit bij het Hebreeuws of het Grieks. Deze lezers willen veeleer een tekst in
handen zien die zo optimaal mogelijk feeling probeert te houden met de dagelijkse
spreek- en schrijftaal. De Groot Nieuws Bijbel is daarom een voorbeeld van de zgn.
dynamisch-equivalente methode van vertalen. Daarbij wordt er niet alleen op gelet
dat de woorden in de vertaling een trouwe (equivalente) weergave zijn van de originele
tekst. Men kijkt vooral ook of in de vertaling de intentie van de grondtekst wel
voldoende wordt overgedragen (dynamisch). ‘Het gaat erom - zo lezen we in de
Verantwoording - dat de vertaalde tekst zoveel mogelijk dezelfde indruk maakt op
de lezer of hoorder als de oorspronkelijke tekst. Voor het taalgebruik betekent dit
dat de ontvangende taal (in dit geval het Nederlands) gerespecteerd moet worden in
al zijn aspecten, zoals de zinsbouw en de stijl... Als men de ontvangende taal niet
alle recht doet, brengt men een vervreemding teweeg tussen de lezer en de tekst’.
Terwijl de vertaling van het Nieuwe Testament in de omgangstaal - Groot Nieuws
voor U (1972) - door één persoon kon worden voltooid in het tijdsbestek van drie
jaar, is aan het Oude Testament door vijf vertalers (opvallend genoeg alleen mannen!)
maar liefst acht jaar gewerkt. Iedere vertaler kreeg per bijbelboek een adviseur ter
assistentie, een hebraicus die van dát geschrift een speciale studie heeft gemaakt. Op
deze wijze hebben maar liefst twintig deskundigen uit België en Nederland doorgaans professoren en wetenschappers van naam - hun steentje bijgedragen. Mij
is opgevallen, dat dit soort informatie door dagbladrecensenten nooit wordt verstrekt9.
Dat geldt evenzeer voor het feit dat de vertaling in de omgangs-

8
9

Groot Nieuws Bijbel, vertaling in omgangstaal, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem /
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1983.
Zo is het mij trouwens een raadsel, hoe sommigen van hen reeds enkele dagen na de
presentatie van de GNB aan de pers een gefundeerd oordeel meenden te kunnen geven
(doorgaans nogal negatief!).
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taal eerst is ‘uitgetest’ bij een aantal lezers in Vlaanderen en Nederland, die tot de
doelgroep konden worden gerekend; dus ook bij personen die weinig of niets van de
Bijbel afwisten.

Geen oecumenische uitgave
De Groot Nieuws Bijbel is in twee edities verkrijgbaar: een mét en een zónder de
zgn. deuterocanonieke boeken. In de protestantse kerken houdt men zich namelijk
aan het aantal boeken zoals dat voorkomt in de joodse canon. Voor lutheranen,
rooms-katholieken, oosters-orthodoxen en oud-katholieken behoren echter ook
geschriften als Tobit, Judith, 1 en 2 Makkabeeën, Wijsheid van Salomo, Jesus Sirach,
Baruch, het Gebed van Manasse en enkele toevoegingen bij Esther en Daniël tot het
Oude Testament10. Hoewel in de Verantwoording wordt gesuggereerd dat deze
deuterocanonieke geschriften uit de (Griekse) grondtekst zijn vertaald, krijg ik sterk
de indruk dat men ze, op een enkele verandering na (‘gij’ wordt ‘u’) rechtstreeks
heeft overgenomen uit de Willibrordvertaling (1975) van de Katholieke
Bijbelstichting. Wanneer dit inderdaad het geval is, stelt zich de interessante kwestie
of deze KBS-uitgave uit 1975 dan reeds niet beschouwd dient te worden als
‘omgangstaal’! Of hebben we gewoon te maken met een economisch motief: het was
eenvoudigweg te duur om deze deuterocanonieke geschriften (in vertaling 240
bladzijden) binnen zeven jaar opnieuw te laten vertalen? Jammer dat de lezer naar
die motieven moet blijven gissen.

Een steekproef aan indrukken
Eén van de zaken die bij het lezen van de Groot Nieuws Bijbel in het oog springt is
de typografische vormgeving. Het is erg fijn dat men onmiddellijk kan vaststellen
of er in het Hebreeuws sprake is van proza of van poëzie. Wie bijvoorbeeld Genesis
12 openslaat - het verhaal dat doorgaans getypeerd wordt als ‘de roeping van Abram’
- komt in deze GNB tot de ontdekking dat de eerste drie verzen poëzie zijn, terwijl
de rest van het

10

Daarom is de GNB mét deuterocanonieke boeken een uitgave van de Katholieke
Bijbelstichting (f 36,50), terwijl de uitgave zónder deuterocanonieke boeken wordt verzorgd
door het Nederlands Bijbelgenootschap (f 34).
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hoofdstuk zich als proza presenteert. Een dergelijke observatie is niet van exegetisch
belang ontbloot. Men moet namelijk weten dat Genesis 12:1-3 (dat poëtische stuk
dus) algemeen wordt beschouwd als de ouverture, het programma van het Jahwistische
Geschiedwerk, een soort nationaal epos dat zich uitstrekt van Abram tot Salomo11.
Met andere woorden: poëzie en proza hebben hier een uitdrukkelijk functionele
betekenis.
Merkwaardig vind ik dan bijvoorbeeld weer, dat de aanhef van het boek Spreuken
(1:1-7) als proza wordt afgedrukt in deze GNB, terwijl in de Hebreeuwse grondtekst
heel duidelijk sprake is van poëzie. Om nog even in Spreuken te blijven: erg
intrigerend vind ik de werkwijze die tussen 22:22 en 24:22 is gevolgd. In Spreuken
22:20 lezen we: ‘Dertig spreuken heb ik voor je opgeschreven, wijze, goede raad’.
Door een goede spatiëring en een extra nummering heeft de vertaler visueel weten
te maken om welke dertig spreuken het gaat. Een dergelijke dienst aan de lezer
verdient alle lof.
De vertaling van Spreuken 21:21 daarentegen lijkt mij uiterst onbevredigend. Ze
luidt: ‘Wie rechtvaardigheid en liefde nastreeft / zal het leven zelf vinden, en
rechtvaardigheid en eer’. Dit nu is in feite een voortreffelijk voorbeeld van een...
idiolecte vertaling! In het Hebreeuwse origineel staat tweemaal het woord sedaqa,
dat in vertaling dan ook beide malen wordt weergegeven met ‘rechtvaardigheid’. Nu
is het mijns inziens zonneklaar dat sedaqa de eerste maal gebruikt wordt in de
betekenis ‘een daad van gerechtigheid stellen’, terwijl het tweede sedaqa het gevolg
beschrijft van die activiteit12. De vertaling van de tweede vershelft zou dus moeten
luiden: ‘zal het leven zelf vinden, en heil en eer’ (cfr. KBS).
Aangenaam verrast was ik toen ik het boek Micha doorlas. De vertaler heeft zich
namelijk laten leiden door het imposante en mijns inziens baanbrekende commentaar
van dr A.S. van der Woude13. Om de proef op de som te nemen leze men Micha
2:1-11 eerst in de NBG-uitgave (1951) en de KBS-vertaling (1975), en daarna in
deze Groot Nieuws Bijbel. Wie eerlijk is, zal toegeven dat in deze laatste editie de
profetische tekst eerst goed tot spreken komt.

11
12
13

Het is inderdaad niet onmogelijk om in Gen. 12:1-3 reeds toespelingen te lezen op de regering
van Salomo!
Uitvoerig over ‘Die Korrespondenz von Tun und Ergehen’: Kl. Koch, Gibt es ein
Vergeltungsdogma im Alten Testament? in Z.Th.K. 52 (1955), pp. 1-42, met name pp. 26-27.
A.S. van der Woude, Micha (De Prediking van het Oude Testament), Nijkerk, 1976.
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Weglaten en toevoegen
Bij andere boeken in deze GNB heb ik daarentegen kritische vragen. Zo is mij
bijvoorbeeld in de Gideonverhalen iets merkwaardigs opgevallen. In Richt. 6:32
lezen we: ‘Zo kwam Gideon op die dag aan de naam Jerubbaäl’. De bijbelschrijver
maakt zijn lezers er dus attent op dat in het vervolg beide namen kunnen voorkomen.
Maar wat er dán in GNB gebeurt is eigenaardig. In Richt. 7:1 lees ik de naam Gideon,
terwijl de Hebreeuwse tekst het heeft over Jerubbaäl; hetzelfde is aan de orde in
Richt. 8:29.35 en maar liefst achtmaal in Richteren 9. In dit geval ben ik de mening
toegedaan dat de vertalers onnodig én overbodig werk hebben gedaan door die namen
glad te strijken. De bijbeltekst zélf heeft dit probleem toch al opgelost in Richteren
6:32!
Een probleem van soortgelijke aard doet zich voor in het scheppingsverhaal
(Genesis 1). Ik vraag me namelijk af of het wel terecht is dat de vertalers vers 16
nogal ingrijpend hebben gewijzigd. De Hebreeuwse tekst vertelt: ‘God maakte de
twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen
over de nacht’. GNB geeft: ‘God maakte de beide grote lichten, de zon om over de
dag te heersen en de maan om over de nacht te heersen...’. Hier gaan de vertalers
mijns inziens over de schreef. Natuurlijk is het voor iedere lezer en hoorder duidelijk
dat de Hebreeuwse tekst met ‘het grootste’ de zon bedoelt en met ‘het kleinste’ de
maan voor ogen heeft. De vraag die in zo'n geval gesteld dient te worden is: waarom
zégt de bijbelschrijver dat dan niet in Gen. 1:16? En het antwoord hierop is: omdat
de zon en de maan met name in Babylonië als belangrijke goden werden vereerd.
Hier is dus een anti-Babylonische polemiek in het spel: je laat God toch geen heidense
afgoden vervaardigen! We raken hier, dunkt me, aan belangrijke exegetische
beginselen. Vanuit de bijbelse gedachtengang, vanuit Israëls godenkritiek mag je
‘zon’ en ‘maan’ niet toevoegen aan het verhaal, dat heel uitgewogen is gecomponeerd.
Immers: ook hetgeen niét wordt gezegd blijkt een functie te vervullen! Aan de andere
kant mag men ook niet wegmoffelen dat de hedendaagse lezer uit zichzelf nooit op
die Babylonische achtergrond en Israëls kritiek erop zal komen. In een dergelijke
spanning tussen toen en nu, tussen de grondtekst én de intentie van het verhaal, heeft
de vertaler voor Genesis 1:16 op zeker moment een beslissing genomen, die tot in
lengte van dagen inzet van studie en discussie moet zijn.
De vertaling van het Nieuwe Testament die men in de GNB aantreft is niet geheel
identiek aan Groot Nieuws voor U uit 1972; er heeft namelijk een revisie
plaatsgevonden. Deze herziening was alleen al nodig om alle oud-
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testamentische citaten14 in overeenstemming te brengen met de gereedgekomen
vertaling van het Oude Testament. Wie het bewijs geleverd wil zien dat omgangstaal
aan veranderingen onderhevig is, moet eens een passage lezen in Groot Nieuws voor
U (van tien jaar geleden alweer) en vervolgens dezelfde verzen opslaan in de onlangs
verschenen Groot Nieuws Bijbel. Toen ik dat voor mezelf op Mattheüs 1:18-25
uittestte, kwam ik tot het opzienbarende aantal van elf, veelal ingrijpende wijzigingen!

Vormgeving
De bladspiegel van de Groot Nieuws Bijbel lijkt erg veel op die van de zgn. ‘Nieuwe
Vertaling’ (1951) van het Nederlands Bijbel Genootschap. Een uitzondering vormen
de profetische boeken, die in de GNB - en terecht - als poëzie zijn afgedrukt. De
cijfertjes die de verzen aanduiden zijn nogal klein uitgevallen; ik kan mij voorstellen
dat menigeen er problemen mee zal hebben. Maar voor de rust die van een pagina
afstraalt moesten natuurlijk elders weer concessies worden gedaan.
Voor protestantse bijbeluitgaven in ons taalgebied toch een soort doorbraak acht
ik het feit, dat aan elk bijbelboek een korte inleiding voorafgaat waarin - zo mogelijk
- iets wordt meegedeeld over de tijd van ontstaan, opvallende kenmerken en opbouw
van het betreffende geschrift. Over de illustraties in de tekst - tekeningen van de
Zwitserse Annie Vallotton - heb ik mij nog geen oordeel kunnen vormen; hun
functionaliteit te evalueren vraagt een langere periode van regelmatig gebruik.

III. Psalmen
Toen er eind zestiger, begin zeventiger jaren driftig werd gewerkt aan de bijbeluitgave
die wij sedert 1975 kennen als de Willibrordvertaling van de Katholieke
Bijbelstichting, wilde het - door allerlei oorzaken - maar niet lukken om voor het
boek Psalmen tijdig één of meer vertalers te vinden. Op een gegeven ogenblik was
het punt bereikt dat, zelfs indien men alsnog mensen bereid vond, het gigantische
project een jarenlange vertraging zou oplopen. Nu wil het toeval, dat juist in die tijd
de dichteres Ida Gerhardt

14

Een ‘Lijst van aanhalingen uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament’ vindt men
achter in de Groot Nieuws Bijbel opgenomen.
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en de literator Marie van der Zeyde de laatste hand legden aan een vertaling van het
psalmenboek15. En het is deze vertolking - strak van stijl en poëtisch van toonzetting
- die in de uiteindelijke Willibrordvertaling van de KBS werd opgenomen.
Nu de KBS onlangs als aparte publikatie een vertaling van de Psalmen op de markt
heeft gebracht16, is men uiteraard nieuwsgierig te vernemen wat de precieze
beweegredenen zijn geweest om deze toch wel ingrijpende stap te zetten. Ligt het in
de bedoeling dat de vertaling door Gerhardt-Van der Zeyde op den duur vervangen
gaat worden door deze nieuwe bundel? Of moet men eerder denken dat de KBS een
alternatief heeft willen bieden aan degenen die moeite hebben met die sterk poëtische
vertaling, die nogal vaak gebruik maakt van ouderwetse naamvallen en onverwachts
opduikende klemtonen? Antwoord op deze vragen kan ik U niet geven, aangezien
de Katholieke Bijbelstichting aan dergelijke kwesties doodeenvoudig voorbijgaat
door er niets over mee te delen17.

De gebeden gekarakteriseerd
De publikatie, die er bijzonder verzorgd uitziet, opent met een beknopte, zakelijke
inleiding, die ons informatie verschaft over de Hebreeuwse (tehilliem) en de Griekse
naam (psalmoi) van het bijbelboek. We lezen er over de onderverdeling van het
Psalterium in vijf bundels, over de opschriften, de stijlfiguren en het milieu waarin
de liederen zijn ontstaan. Eén opmerking heb ik in deze inleiding gemist en dat betreft
een vermelding over de plaats van het Psalmenboek in de joodse canon. Toch lijkt
het mij ook voor een christen van belang te weten, dat met deze gebeden en liederen
de derde afdeling (de ‘Geschriften’) van de Hebreeuwse canon wordt geopend (zie
Lukas 24:44).
In de rubriek ‘Bij de vertaling’ (p. 11) had naar mijn gevoel door de vertalers
moeten worden uitgelegd waarom zij Psalm 42 en 43 als één

15

16
17

De Psalmen, uit het Hebreeuws vertaald door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde.
Uitgave KBS-NBG, 1972. Voor een motivering van deze vertaling: Mededelingen van de
Van der Leeuwstichting, nr. 41 (1970). Zie ook: M.H. van der Zeyde, Vreugde van de Psalmen
(Spiritualiteit nr. 14), Uitg. Emmaüs, Brugge, 1979.
Psalmen, KBS-vertaling, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1982, 311 pp., f27,50 (in
samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting).
Dat lijkt mij één van de meest voor de hand liggende oorzaken waarom er in de pers zo fel
is gereageerd. De onbeschofte kritiek van Gerrit Komrij in NRC (19 en 26 januari 1983) is
daar het meest trieste voorbeeld van.
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doorlopende tekst hebben afgedrukt. Wanneer men Ps. 42:6, 42:12 en 43:5 achter
elkaar leest, komt men er gauw genoeg zélf achter; maar het had mijns inziens door
de samenstellers verantwoord behoren te worden. De vertaling van deze twee psalmen
vind ik overigens erg geslaagd.
Waardering heb ik voor de wijze waarop de vertalers (vijf exegeten en een literair
deskundige) elke psalm hebben pogen te karakteriseren door als opschrift een (enkele
of dubbele) regel te kiezen die letterlijk in de psalm zélf voorkomt. Op deze manier
voegen zij in elk geval niets toe aan de gegeven bijbeltekst. Discussie over de vraag
of precies de gekozen regel het meest karakteristiek is, lijkt mij mogelijk. Psalm 104
bijvoorbeeld is in deze nieuwe vertaling getooid met het opschrift: ‘Vervuld is de
aarde van zijn kunstenaarschap’, een letterlijk citaat uit vers 24. Ik zou me kunnen
voorstellen dat b.v. ook vers 31 in aanmerking komt om als titel boven deze prachtige
hymne te fungeren: ‘Lof zij Jahwe voor immer en altijd/hij beleve vreugde aan wat
hij gemaakt heeft’.

‘Gelukkig de mens...’
In de inleiding brengen de vertalers onder woorden wat hun uitgangspunt is geweest:
‘In deze vertaling is gestreefd naar een weergave waarbij de lezer zich iets kan
voorstellen...’ (p. 7). Uit dit beginselprogramma mag men dus concluderen, dat er
een lichte neiging bestaat tot een dynamisch-equivalente werkwijze. Immers, de lezer
van nu moet zich in de aangeboden vertaling op een of andere wijze kunnen
herkennen. In dat kader wil ik met U Psalm 1 lezen in de nieuwe KBS-vertaling (met
ernaast de GNB-vertaling) en er enkele kanttekeningen bij plaatsen.
Na een eerste lezing wordt al snel duidelijk dat met name het woord boze(n) de hele
compositie bepaalt. We zien dat aan de inclusio of omlijsting (vers 1, vers 6), de
vergelijking in vers 4 die correspondeert met die in vers 3, en het chiasme in vers 5
en 6. Nu vind ik het nogal moeilijk om mezelf bij dat begrip boze (de Hebreeuwse
tekst heeft viermaal consequent een meervoud) iets concreets voor te stellen. Uit de
context is duidelijk in welke sfeer we ons bevinden: ‘bozen’ zijn degenen die ‘binnen
Gods bestel’ niet overeind blijven. Het zijn mensen zonder God, naar wie men niet
moet luisteren. Zou in dit geval de weergave goddeloos (NBG) of wie zonder God
leven (GNB) niet te verkiezen zijn? Ik ben mij er overigens wel degelijk van bewust
dat de weergave die mijn voorkeur geniet (‘die het advies van goddelozen niet volgt’)
óók problemen oproept. Bijvoorbeeld
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Gelukkig wie vreugde beleeft aan de wet
1

Gelukkig de mens
die niet treedt in de raad
van bozen,

Als een boom aan het
water
Gelukkig de mens
die de raad niet volgt
van wie zonder God leven,

geen voet zet op het pad
van zondaars,

die niet omgaat
met wie slecht zijn,

niet neerzit in de kring van die niet aan tafel wil zitten
schampere spotters,
met wie alleen maar
spotten.
2

3

4

maar vreugde beleeft aan
de wet van Jahwe,

Gelukkig de mens
die vreugde vindt
in de woorden van de Heer,

ja, dag en nacht daaruit
zacht reciteert.

ze steeds overdenkt,
overdag en 's nachts.

Hij is als een boom,
geworteld aan stromend
water,
die vrucht draagt elk
seizoen opnieuw;
nooit zullen zijn bladeren
verdorren:

Hij is als een boom aan het
water,
een boom die altijd vrucht
draagt als de tijd ervoor is,

alwat hij doet draagt
vrucht.

Zo'n mens zal slagen,
wat hij ook doet.

waarvan nooit de bladeren
verdorren.

Maar ongelukkig de boze: Maar zo gaat het niet
met mensen die zonder
God leven.
hij lijkt veeleer op kaf
Zij lijken op het kaf
dat opgewaaid wordt door weggeblazen door de wind.
de wind.

5

Zo blijft er dan geen boze Niets blijft er van hen over
binnen Gods bestel,
geen zondaar binnen de
als God komt oordelen.
gemeenschap der vromen. Als hij zijn volk
bijeenroept,
sluit de Heer hen buiten.
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Met zorg volgt Jahwe het De rechtvaardigen worden
pad van de vromen;
het pad van de bozen loopt door hem geleid,
uit op niets.
mensen die leven zonder
hem
gaan ten onder.

(Uit: Psalmen, KBS-vertaling)

(Uit: Groot Nieuws Bijbel)

het feit dat in de vertaling ‘goddeloos’ de suggestie wordt gewekt dat ook in het
Hebreeuws origineel een woord voorkomt met ‘god’ erin, hetgeen echter niet het
geval is.
In vers 2 val ik over het woord wet, dat een vertaling beoogt te zijn van het
Hebreeuwse torah. Hier wreekt zich de invloed van de Septuaginta, de oudste
(Griekse) vertaling van het Oude Testament, waar je telkens nomos leest als weergave
van torah. Nu is het Hebreeuwse woord torah (afgeleid van het werkwoord jarah:
onderwijzen) veel rijker dan ons woordje ‘wet’ met al zijn vervelende bijklanken18.
Torah is voor de jood de vijf boeken

18

Martin Buber geeft het dan ook treffend weer met: ‘Weisung’.
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van Mozes, ja zelfs de héle Schrift! In de nieuwe Psalmvertaling zijn de samenstellers
ten aanzien van het woord torah concordant te werk gegaan; overal treffen we dus
helaas de weergave ‘wet’ aan; de enige uitzondering vormt Ps. 78:1: ‘wat ik leer’.
Vers 3 confronteert ons met een ander probleem. In de KBS-vertaling lezen we
in de derde regel: ‘die vrucht draagt’ en in de vijfde regel: ‘alwat hij doet draagt
vrucht’. Deze weergave wekt derhalve de indruk dat we in de Hebreeuwse grondtekst
ook tweemaal dezelfde formulering zullen aantreffen. De werkelijkheid is echter
anders; de eerste maal staat er inderdaad ‘die vrucht draagt’ (pirjo jitten), maar in de
slotregel van vers 3 geeft de grondtaal jatsliach, wat zoiets betekent als: ‘alwat hij
doet gelukt’.

Gewikt en gewogen
Ziedaar enkele problemen waarmee elke vertaler te maken krijgt, wanneer hij of zij
probeert de ontvangende taal (dus het Nederlands) op dezelfde frequentie af te
stemmen als waarop de gevende tekst, het Hebreeuws, uitzendt.
Ik ben mij er terdege van bewust dat ik met bovenstaande kanttekeningen bij Psalm
1 de indruk kan hebben gewekt vivisectie te verrichten op woorden die zich niet
kunnen verweren. Op nogal brute wijze lijk ik vertalers aan te pakken die jaren van
noeste arbeid achter de rug hebben, geleerden die elk woord hebben gewikt en
gewogen. Het probleem is echter dat ik dit in hun vertaling van Psalm 1 niet merk.
Maar lees ik vervolgens bijvoorbeeld in Psalm 58, dan krijg ik wel degelijk het gevoel
dat de vertalers op een uiterst creatieve wijze aan het werk zijn geweest. Wat een
prachtige alliteratie in vers 9, een regelrechte vondst: ‘verslijmen als slakken die
smelten’! Wanneer ik in Psalm 4:2 lees: ‘Geef mij ruimte waar ik klem zit’, dan is
dat voor mij een pakkend beeld, een formulering waar ik mij echt iets bij voorstel.
Datzelfde geldt voor de mijns inziens sprekende weergave van Psalm 89:14: ‘Een
en al kracht is uw arm / uw linker gebald, uw rechter geheven’. In alle drie gevallen
wint deze nieuwe Psalmenvertaling het van alle andere!
Om de vertalers recht te doen zouden we eigenlijk elke psalm apart moeten
bestuderen. Het spreekt voor zich dat dit voor de recensent - binnen het bestek van
dit toch al lange artikel - een onmogelijke opgave is. Niet echter voor de lezer, die
zich al biddend en mediterend meer en meer zal gaan thuisvoelen in deze nieuwe
Psalmenuitgave. Ik zou mij sterk moeten ver-
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gissen, wanneer deze vertaling zich niet binnen afzienbare tijd in de liturgie, en zeker
in het koorgebed, een vaste plaats zal weten te verwerven.

Epiloog
Vertalen is een bijzonder ondankbaar karwei; voor de ene lezer is het te letterlijk
gebeurd, voor de andere juist te vrij. Voor beide partijen geldt de vertaler als een
verrader, zoals een Italiaans gezegde luidt. Eigenlijk zou elke vertaalpoging met de
Schrift als inzet moeten citeren uit de Prologos, het Woord Vooraf, dat de kleinzoon
van Jesus Sirach heeft geschreven toen hij het Hebreeuwse origineel van zijn
grootvader in het Grieks vertaalde:
‘Er wordt dus van u verwacht, dat u het welwillend en aandachtig zult willen lezen
en het ons ten goede zult willen houden, wanneer het de indruk zou maken dat wij,
ondanks de aan de vertaling bestede moeite, sommige wendingen onvoldoende hebben
weergegeven. Want bij de weergave in een andere taal drukken de woorden niet ten
volle uit wat er in het Hebreeuwse origineel te lezen staat...’19.
Deze woorden uit het jaar 132 vóór Chr. konden gisteren geschreven zijn.

19

Geciteerd uit de Willibrordvertaling, 1975.
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Mein Kampf was niet origineel
Sociaal-darwinisme en nazisme
Henk Jans
De vijftigste verjaardag van de machtsovername door A. Hitler is met min of meer
plichtmatige afschuw herdacht. Meestal werd daarbij uitvoerig ingegaan op het failliet
van de parlementaire democratie en de ernst van de economische crisis, die de
opkomst van het nazisme in de hand hebben gewerkt. Maar met geen woord werd
gerept over één van de wortels van de meest catastrofale ‘prestatie’ van het nazisme,
zijn consequent moorddadige racistische politiek. En deze komt geenszins alleen op
rekening van de ‘psychopaat’ die A. Hitler geweest zou zijn. Al tientallen jaren vóór
Hitler hanteerde de Duitse academische wereld het darwinisme als het
wetenschappelijk fundament van een uitgesproken racistisch ‘sociaal-darwinisme’.
Vele op het eerste gezicht naïef en primitief lijkende uitspraken in Hitlers Mein
Kampf - over rassenhygiëne, ras- en bloedzuiverheid, minderwaardige mensenrassen1
- waren al jaren lang schering en inslag aan de Duitse universiteiten en in
wetenschappelijke publikaties. Vele van de vaak buitenissige ideeën en voorstellen
(tot rasverbetering), in naam van de wetenschap geformuleerd en gepropageerd,
wachtten slechts op de politieke macht die ze in de werkelijkheid zou omzetten en
in de wetgeving inschrijven. Reeds in 1923 werd aan de universiteit van München
de eerste leerstoel voor ‘rassenhygiëne’ opgericht. Met medewerking van academici
werden reeds op 1 januari 1934 de eerste steriliseringswetten van kracht, en op 15
september 1935 de fameuze wetten van Nürenberg, waarvan het

1

A. Hitler, Mein Kampf, gecit. volgens 671-675 Auflage, München, 1941. Vnl. Bd I, Kapit.
2: Volk und Rasse (pp. 311-362), met onderwerpen als ‘Der Ariër als Kulturbegründer’,
‘Bastardierte Völker’; en Bd II, Kapit. 2: Der Slaat (pp. 425-486) met onderwerpen als:
‘Folgen unserer rassischer Zerrissenheit’, ‘Gefahren der Rassenvermischung’, ‘Völkischer
Staat und Rassenhygiëne’, ‘Staatliche Auslese der Tüchtigen’.
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Blutschutzgesetz definitief de jodenvervolging inluidde. Op dit punt was Hitler eerder
de leerling en de katalysator dan de uitvinder of initiator van een beweging. Een in
1970 te Frankfurt gehouden symposium2 heeft voor deze stelling overvloedig materiaal
aangedragen. Daaruit blijkt hoe continu deze ontwikkeling in de Duitse wetenschap
is geweest, vanaf de eerste confrontatie van de socialistische en liberale ideologieën
met het prille biologische darwinisme.

Wie beriep zich op Darwin?
Van bij de aanvang hebben twee politieke strekkingen of ideologieën hevig gevochten
om het rechtmatige bezit van het darwinisme, als fundament en bevestiging van hun
‘Weltanschauung’. Als eersten poogden de marxisten Darwin in te palmen.
Onmiddellijk na de verschijning signaleerde F. Engels On the Origin of Species aan
K. Marx als hét werk dat nu eindelijk, wetenschappelijk, ‘de teleologie had kapot
gemaakt’. Enkele maanden later bevestigde Marx in een brief aan Engels dat Darwins
werk inderdaad ‘het natuurhistorische fundament voor onze visie bevat’3. Mettertijd
bleken de marxistische of socialistische darwinisten het biologisch darwinisme en
de ‘natuurlijke selectie’ minder als een verklarend model van de typisch menselijke
maatschappelijke verhoudingen te willen hanteren dan wel als een zeer welgekomen
puur a-theïstische verklaring van het ontstaan en bestaan van de mens. De al even
overtuigde socialist als darwinist Ludwig Woltmann publiceerde in 1898 zijn Systeem
van het moreel bewustzijn, met een aparte beschouwing van de verhouding van de
kritische filosofie tot het darwinisme en socialisme, waarin o.m. gesteld werd: ‘Het
principe van de strijd om het bestaan daagt uit tot een vergelijking met de
fundamentele economische eisen van het socialisme’4. In het vijfde hoofdstuk
kritiseerde hij zeer scherp het misbruik dat de ‘burgerlijke’ darwinisten z.i. van het
biologische darwinisme maakten:
‘De fout van haast alle burgerlijke darwinisten is dat zij de zoölogische
theorieën zonder meer, mechanisch en kritiekloos, naar de menselijke
verhoudingen trans-

2
3
4

Biologismus im 19. Jahrhundert. Vorträge eines Symposiums vom 30. bis 31. Oktober 1970
in Frankfurt a.M., Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1973, 163 pp.
K. Marx-Fr. Engels, Briefwechsel, Bd 2, 1854-60, pp. 547-648.
L. Woltmann, System des..., Düsseldorf, 1898, p. 319.
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poneren. In het liberale economische bedrijf heerst slechts in geringe mate
een echte darwiniaanse strijd om het bestaan, die de vervolmaking dient.
Het is meestal een principe van ontaarding... In de ogen van de onbevangen
en goed geïnformeerde onderzoeker blijft de fundamentele idee van het
socialisme overeind op grond van de hoogste morele eisen en de natuurlijke
ontwikkeling. Het socialisme is - vergelijkenderwijze gesproken - een
darwinisme op een hoger niveau van de ontplooiing van het leven. Het is,
in biologisch perspectief, een doelgerichte en hogere aanpassing van de
cultuurmensheid aan haar bestaans- en ontwikkelingsvoorwaarden, zoals
het b.v. niet meer mogelijk is winst te maken zonder te produceren’5.
H.-G. Zmarzlik onderscheidt o.i. terecht ‘het sociaal darwinisme van de eerste
evolutionistische fase, dat nog in gelijke mate in socialistische en burgerlijke kringen
opgang maakte’ van het ‘sociaal darwinisme van de selectionistische fase, dat bij de
socialisten geen weerklank (meer) vond’6. Rond de eeuwwisseling zou het ‘liberale’
sociaal darwinisme zich voorgoed doorzetten, met aanvankelijk nog respectabele
eugenetische bedoelingen, die echter steeds uitgesprokener racistische allures gingen
aannemen.
Het heel vroege verbond tussen socialisme en darwinisme lokte hevig protest uit
in zowel anti- als pro-Darwin gezinde kringen van conservatieve en liberale strekking.
Op het toppunt van zijn wetenschappelijke roem haalde de grote patholoog R. Virchow
scherp uit tegen het biologisch darwinisme wegens zijn monsterverbond met het
socialisme. In de feestrede van 22 september 1877 te München voor de verzamelde
Duitse artsen en natuuronderzoekers, zei Virchow woordelijk:
‘Stelt u zich maar even voor hoe de afstammingstheorie er vandaag reeds
uit ziet in de kop van een socialist! Ja, mijn heren, dat mag menigeen
belachelijk voorkomen, maar het is een ernstige zaak en ik hoop maar dat
de afstammingstheorie niet dezelfde gruwelen over ons brengt die
gelijkaardige theorieën reeds in het buurland (Frankrijk) hebben aangericht.
In elk geval zit er aan deze theorie, als zij consequent doorgedacht wordt,
een ongemeen bedenkelijke kant; en dat het socialisme zich ermee
verbonden heeft, is u hopelijk niet ontgaan’7.
Binnen het jaar kwam de repliek van Ernst Haeckel. In het vijfde hoofdstuk
Afstammingstheorie en sociaaldemocratie van zijn lijvige pamflet Freie Wissenschaft
und freie Lehre (1878) ging hij uitdrukkelijk in op Virchows ‘boosaardige diffamatie’
van het darwinisme:

5
6
7

Ibid., p. 326.
Hans-Günter Zmarzlik, Der Sozial-darwinismus in Deutschland als geschichtliches Problem,
in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 11 (1963), pp. 246-273.
In Rudolf Virchow, Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staate..., Amtl. Bericht,
München, 1877, pp. 65-78.
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‘De verwijzing naar de sociale instincten, die ik met Darwin en vele
anderen als de eigenlijke wortels van de morele ontwikkeling beschouw,
schijnt voor Virchow reden genoeg te zijn om de afstammingsleer te
bestempelen als een socialistische theorie, en haar meteen het gevaarlijkste
en verwerpelijkste karakter toe te kennen dat een politieke theorie in de
huidige omstandigheden kan hebben’8.
Haeckels tegenaanval liet aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Het selectieprincipe
van de afstammingsleer is alles behalve democratisch, maar integendeel aristocratisch
in de eigenlijke zin van het woord. Als er derhalve, volgens Virchow, een voor de
politicus uiterst bedenkelijke kant zit aan het consequent doorgedachte darwinisme,
kan die slechts hierin bestaan dat hij de aristocratische strevingen bevordert’9. Haeckel
betoogde verder dat het selectie-principe ervoor zorgt dat telkens weer alleen een
bijzonder gekwalificeerde elite overleeft.

Franse erflaters van de racistische interpretatie
Twee Franse auteurs, Joseph Arthur Comte de Gobineau (1816-1888) en Georges
Vacher de Lapouge (1854-1936) hebben, de eerste nà zijn dood, de tweede nog
tijdens zijn leven, een ongehoorde invloed en succes gekend in de Duitse
wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke kringen. Hun aanvankelijk nog
buiten het darwinistisch perspectief ontwikkelde rassentheorieën werden op korte
tijd volkomen in het biologisch darwinisme geïntegreerd. Opvallend is hoe sommige
van hun meest extreme ideeën en praktische voorstellen door het naziregime au
sérieux genomen werden en met ongeëvenaarde Gründlichkeit werden toegepast.
Van 1853 tot 1855 verscheen Gobineaus Essai sur l'inégalité des races humaines10.
Gobineau onderscheidde het blanke, gele en zwarte ras, die door onderlinge
vermenging secundaire rassen opgeleverd zouden hebben. Het hoogst staande,
oorspronkelijke ras was dat van de Ariërs, het ‘ongetwijfeld edelste’, ‘boven alle
andere verheven’ ras. Alle bestaande beschavingen en maatschappijen gaan te gronde,
niet door de meestal aangevoerde morele oorzaken van verval (zedeloosheid, luxe,
bijgeloof...), maar

8
9
10

Ernst Haeckel, Freie Wissenschaft und Freie Lehre, 1878, in Gemeinverständliche
Werke, Bd V, Leipzig-Berlin, 1924, p. 269.
E. Haeckel, o.c., ibid.
Cfr. Gunter Mann, Rassenhygiëne - Sozialdarwinismus (Joseph Arthur Comte de Gobineau
und seine Rassenlehre; Gobineauschule - Sozialanthropologen), in Biologismus im 19.
Jahrhundert, o.c., pp. 73-93.
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door (biologische) degeneratie, een gevolg van de bastaardisering door vermenging
van het bloed. Bloedvermenging tussen de drie, in waarde zeer verschillende rassen,
verzwakt en nivelleert de goede substantie van het hoogste ras: zin voor kwaliteit en
aristocratie wordt verdrongen door democratie en gelijkheidsideeën, die typische
degeneratieverschijnselen zijn. Met één woord: bloedvermenging, het verlies van de
raszuiverheid is dé oorzaak van ontaarding en ondergang. Terwijl Gobineau in
Frankrijk zelf weinig weerklank vond, zouden het de Duitsers zijn die hem een
laattijdige triomf bezorgden. ‘In de jaren 1850 reeds’, aldus L. Schemann, ‘had Alexis
de Tocqueville geprofeteerd dat de Duitsers ooit het eigenlijke publiek van Gobineau
zouden vormen. Zij alleen plachten levensvragen van het bestaan om hun zelfswil
tot op de grond te onderzoeken, zonder “Nebenrücksichten und Nebenabsichten”
(sic!)’11.
In de jaren 80 ontdekt Richard Wagner met ‘overstromend enthousiasme’
(Schemann) Gobineaus werk, dat hij in het Duits vertaald wenst te zien en waarvan
hij - onbewust - in zijn Ring der Nibelungen het esthetische tegenstuk geleverd had.
Schemann wordt de onvermoeibare propagator van Gobineaus ideeën in Duitsland:
in 1894 sticht hij het Gobineau-archief en de Gobineau-Vereniging, tussen 1898 en
1901 bezorgt hij de Duitse vertaling van het werk. Er ontstaat een Gobineau-school
van Duitse geleerden, die tientallen jaren lang voor de verspreiding van Gobineaus
ideeën ijvert. Een bijkomende stimulans voor de ontwikkeling van een
‘natuurwetenschappelijke maatschappijleer’ (H.E. Ziegler, Jena, 1903) was de voor
het eerst in 1900 door E. Haeckel, J. Conrad en E. Fraas uitgeschreven prijsvraag,
gericht tot alle wetenschapsmensen: Wat leren wij van de principes van de
afstammingsleer voor de binnenpolitieke ontwikkeling en wetgeving van de staten?
Dit had een stroom publikaties voor gevolg, waarvan de algemene strekking luidde:
verbetering - en terugkeer tot de zuiverheid - van het beste (Arisch-Germaanse) ras
met behulp van medische, economische en politieke middelen. De Gobineau zelf
kreeg nog in 1935 de eer van een nieuwe Duitse uitgave onder de titel Der arische
Mensch in Weltgeschichte und Weltkultur (Kampen).
Een veel groter succes nog dan de Gobineau zou Georges Vacher de Lapouge na de eeuwwisseling - in Duitsland beschoren zijn12. Zijn

11
12

Ludwig Schemann, Gobineau und die Deutsche Kultur, Leipzig, 1910, p. 5.
Cfr. Eduard Seidler und Günter Nagel, Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) und der
Sozialdarwinismus in Frankreich, in Biologismus im 19. Jahrhundert, o.c., pp. 94-107.
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extreem racistische theorieën waren voor hem zelf niets anders dan ‘l'application
rigoureuse’ van de leer van Darwin (‘ce génie puissant’) op het ontstaan en vergaan
van menselijke samenlevingen, beschavingen en culturen13. Vast staat dat Lapouge
met Darwin correspondeerde: hij zou de oude Darwin ooit hebben opgezocht en van
hem vernomen hebben dat hij ‘mocht verwachten de martelaarspalm te krijgen door
het verzet van de machthebbers in een door J.J. Rousseau omnevelde tijd’14. In
Frankrijk zelf kende Lapouge een uiterst wisselvallige en tenslotte mislukte
academische carrière (te Montpellier, Rennes en Poitiers). Verwonderlijk is dat niet,
als men bedenkt dat hij het ‘brachycephale’ Franse ras als hopeloos inferieur en/of
verbasterd beschouwde en nog alleen heil zag in de terugkeer naar de raszuiverheid
van het ‘blonde dolichocephale’ d.w.z. Arische ras: ‘race européenne, race noble,
race supérieure par excellence’. Lapouge zette zijn versie van het darwinisme en de
praktische gevolgtrekkingen daarvan uiteen in een vijftal werken, die in Frankrijk
spoedig in de vergetelheid geraakten, maar in Duitsland na de jaren 1900, ook in
academische kringen, een stijgend succes kenden: Les questions aryennes (1889),
L'origine des aryens (1893), Les sélections sociales (1896), De l'Aryen (1899) en
Race et milieu social (1909).
Het kernstuk van het op de menselijke samenlevingen toegepaste darwinisme is
volgens Lapouge de natuurlijke selectie, maar dan wel in erg pessimistische zin
geïnterpreteerd. Voortdurend treedt selectie op, niet als een factor van vooruitgang
of een verklaring van de oorsprong (origine) van een soort of ras, maar als een vrij
blind mechanisme van eliminatie van soorten of rassen, waarbij de overleving
(survivance) van een bepaalde groep hoegenaamd niet de overleving van het betere
of beste ras hoeft te betekenen. Lapouge heeft helemaal geen vertrouwen in de
zogenaamde goede gevolgen van de puur natuurlijke selectie, die, als men ze op haar
beloop laat, maar al te vaak leidt tot ‘la plus rapide destruction des plus parfaits’. Hij
beroemt er zich op ‘als medewerker van Haeckel de schepper te zijn geweest van
het selectionisme’15, versta: van de bewuste ingreep in het evolutieproces om het in
de goede baan te leiden. Lapouges uitgangspunt luidt: het ergste wat het betere en
beste - Arische - ras (en de hele mensheid) kan overkomen is dat het zich vermengt
met minderwaardige

13
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G.V. de Lapouge, Les sélections sociales (1896), pp. 66-67.
Hans F.K. Günther, Graf Georges Vacher de Lapouge, in Die Sonne, 1929, pp. 530-533.
In een brief aan L. Schemann van 10.12.1934.
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rassen. Dat leidt steeds tot ontaarding en ondergang van de hogere beschaving en
cultuur. ‘Aangezien echter de inferieure rassen zich blijven voortplanten en met
allerlei gebreken behepte ontaarde individuen voortbrengen, dient er een rem te
bestaan’: die rem is de bewuste selectie. Mogelijke morele bezwaren zijn volgens
Lapouge naast de kwestie: aansluitend bij Darwins opvattingen over de menselijke
moraal16 beschouwt hij de bestaande ideeën daaromtrent uitsluitend als ‘des idées
acquises, transmises par l'hérédité, fixées par la continuité de l'éducation’. Lapouge
verwerpt trouwens enig kenmerkend verschil tussen dierlijke en menselijke
levensgemeenschappen: de laatste onderscheiden zich van de eerste slechts ‘par un
simple caractère, l'intelligence’. En zelfs dat kleine onderscheid is bij de inferieure
rassen (vnl. de kleurvolkeren) zo miniem aanwezig, dat hij van hen beweert:
‘Au-dessous il n'y a rien, sauf l'animalité’.
Wat te doen om aan die heilloze rassenvermenging én de bedreigende aangroei
van de inferieure rassen paal en perk te stellen? Het toverwoord heet selectionisme:
met àlle middelen (‘natuurlijke’, medische, economische en politieke) de aangroei
van de raszuivere Ariërs bevorderen en de opgang van de inferieure rassen
verhinderen. Voor Lapouge is het ‘rigoureusement certain’ dat men met geschikte
selectiemaatregelen op korte tijd het ideale nieuwe mensentype kan creëren in
voldoende grote aantallen: men dient slechts te mikken op de morfologische perfectie
(de ideale, dolichocephale schedelvorm) om meteen ook ‘le type psychique voulu’,
de ideale hoogste cultuurdrager te verkrijgen.
Lapouge onderscheidt in zijn programma de natuurlijke selectiemechanismen (van
klimatologische, pathologische... aard) van de sociale selectiemechanismen (van
militaire, religieuze, juridische, economische en politieke aard). De sociale
selectiemechanismen zijn volgens hem veruit de belangrijkste. Hij stelt o.m. voor,
gezonde, raszuivere vrouwen het voortbrengen van kinderen als een ‘corvée légale’
op te leggen. Ook de kunstmatige bevruchting is een geschikt middel tot
rasverbetering. Hij stelt voor, minderwaardige individuen (in gedegenereerde families
liefst al vanaf de geboorte) te steriliseren (en geeft daartoe al een methode aan: een
injectie met een oplossing van zinkchloride); wie als gedegenereerd moet gelden,
wordt uitgemaakt door een team van artsen en rassenhygiënici. Als 'très ingénieux’
bestempelt Lapouge het onderbrengen van de ‘ontaarden’ in een soort getto's, waar
men hun losbandigheid kan bevorderen en

16

Cfr. Henk Jans, Darwinisme en racisme (Darwinisme en ethiek), in Streven, oktober 1982,
pp. 26-28.
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hun toch al geringe voortplantingsdrang nog meer afremmen: ‘dispositions excellentes
à encourager’! Gezonde, raszuivere individuen dient men ook op economisch vlak
te bevoordelen. In de kolonies kan men dergelijke personen voortplantingsprivileges
toekennen ten aanzien van de inlandse bevolking: enkele Europeanen zouden een
groot aantal ‘Ariër-negers’ kunnen voortbrengen, die weliswaar gruwelijke bastaarden
zouden zijn, maar die, beter bestand tegen het klimaat, geschikte dienaars of slaven
zouden worden van de Europese cultuur in Afrika. De afschaffing van de slavernij
wordt trouwens door Lapouge meermalen betreurd als een jammerlijke vergissing:
negers zijn voor hem gedomesticeerde apen. Ideaal zouden de (vooralsnog utopische)
kruisingen tussen neger en mensaap zijn, die als ‘demi-hommes’ volmaakte slaven
zouden vormen. Wat intussen wel kon gebeuren was ‘de omvorming van de onder
ons nu aanwezige waardeloze mensen’ tot een ‘classe inférieure, réduite au minimum
psychique’. Dat soort ‘Unter-Menschen’ zou men hoofdzakelijk handenarbeid doen
verrichten ten dienste van het hoger ontwikkelde ras, waar een gebrek aan
handarbeiders dreigt te ontstaan (volgens Lapouge een ‘problème redoutable’).
Vermelden wij nog, om Lapouges rassenleer af te ronden, dat hij naast het Arische
en Franse ook nog het (minderwaardige) joodse ras apart vernoemt, terwijl hij de
‘kleurvolkeren’ in één weinig gedifferentieerde inferieure categorie onderbrengt.
Rond de eeuwwisseling gold Lapouge in de VSA (volgens Madison Grant) als
‘de leidende antropoloog’ en ook in de Scandinavische landen werd hij hoog geschat.
Maar het zou toch vooral de Duitse wetenschappelijke wereld zijn die zijn ideeën en
zijn persoon met enthousiasme binnenhaalde en hem verdere publikatiemogelijkheden
én een publiek bezorgde. Volgens Schemann had reeds keizer Wilhelm II Les
sélections sociales op zijn studietafel liggen. Schemanns Gobineau-Vereniging werd
de spreekbuis van Lapouge, die weldra in de uitgesproken Duitse racist Otto Ammon
een geestesverwant ontdekte, met wie hij veelvuldig samenwerkte. Zelfs de
aanvankelijk nog vrij kritisch ingestelde socialist Ludwig Woltmann (1871-1907)
liet zich door de ‘biologische grondslagen’ van Lapouges racisme zozeer overtuigen,
dat hij in 1902 de Politisch-anthropologische Revue stichtte, waarin hij in ongeveer
60 eigen bijdragen zich volledig achter Lapouges rassenleer schaarde, en door
Lapouge zelf ‘le champion de l'aryanisme’ genoemd kon worden. Vanaf 1904
verscheen als nieuw tijdschrift het Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie
einschliesslich Rassen- und Gesellschafts-Hygiëne en een jaar later stichtten de
uitgevers daarvan het Gesellschaft für Rassenhygiène, waarvan o.m. E. Haeckel
erelid werd. Zowel de Revue als het Archiv worden dan een
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interdisciplinair forum van hoog in aanzien staande medici, juristen, sociologen,
biologen en economen die, op een paar uitzonderingen na, Lapouges selectionisme
ten bate van het Arisch-Germaanse ras consequent doordenken en doortrekken. Dat
wetenschappelijk racisme wordt naar het bredere Duitse publiek doorgespeeld door
Die Sonne, het tijdschrift van de ‘vrienden van de Noordse wereldbeschouwing en
levenswijze’, waarin in 1929 een aantal prominente geleerden hulde brengt aan
Lapouge ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag. In zijn dankwoord (1930) betoogt
Lapouge nogmaals ‘dat het Arische ras het beste is dat bestaat en sinds duizenden
jaren bestaan heeft’. Lapouge overlijdt te Poitiers in 1936 en in 1939 verschijnt dan
eindelijk de Duitse vertaling van L'Aryen: Der Ariër und seine Bedeutung für die
Gesellschaft (Frankfurt a.M.). De fakkel was intussen doorgegeven aan de
sociaal-antropoloog Hans F.K. Günther, professor in Jena, Berlijn en Freiburg, in
wie Lapouge zijn eigenlijke opvolger, ‘mon bon disciple’ had herkend.

De rode draad tot in de jaren dertig
Van 1890 tot het begin van de jaren dertig kan men in Duitsland een schier eindeloze
stroom van ‘wetenschappelijke’ werken nawijzen, die een alsmaar racistischer
interpretatie van het darwinisme voorstaan. Twee geleerden van naam hebben zich
daar uitdrukkelijk tegen verzet, maar (te) weinig weerklank gevonden. In zijn
Einführung in die Rassenhygiëne (1917) klaagde Wilhelm Schallmayer ‘de
betreurenswaardige gewoonte in Duitsland’ aan ‘de rassenhygiëne te vermengen met
een rassenpolitiek van een heel andere aard, op grond van de zeer gekoesterde en
verbreide leer, dat het Noordse ras ver boven alle andere verheven is en eigenlijk het
enige is dat bestaansrecht heeft’17. Maar ook Schallmayer sprak toen nog zijn
overtuiging uit dat dit politieke misbruik van het darwinisme slechts een ‘kinderziekte’
was, die de jonge en veelbelovende wetenschap spoedig te boven zou komen. Een
jaar later verscheen Oskar Hertwigs Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des
politischen Darwinismus, een werk dat er evenmin in slaagde het tij van de racistische
interpretaties te doen keren. Een kleine greep uit de schier eindeloze stroom
publikaties van sociaal-darwinisten en rassenhygiënici is een vrij eentonig maar
veelzeggend en onheilspellend verhaal.

17

Wilhelm Schallmayer, in Ergebnisse der Hygiëne, Bakteriologie..., hrsg. von W. Weichardt,
2, 1917, pp. 433-532.
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1891 Otto Ammon, Darwinismus gegen Sozialdemokratie.
1893 Otto Ammon, Die natürliche Auslese beim Menschen.
1893 Alexander Tille, Volksdienst, von einem Sozialaristokraten.
1895 Otto Ammon, Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen.
Entwurf einer Sozial-Anthropologie zum Gebrauch für alle Gebildeten, die sich
mit sozialen Fragen befassen.
1895 Alfred Ploetz, Die Tüchtigkeit unsrer Rasse und der Schutz der Schwachen
(een probleem waarover reeds Darwin zich zorgen maakte!)
1899 Houston Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten
Jahrhunderts (tot in 1935 twintig uitgaven).
1901 Willibald Hentschel, Varuna, eine Welt- und Geschichtsbetrachtung vom
Standpunkt des Ariërs.
1903 Arthur Ruppin, Darwinismus und Sozialwissenschaft.
1903 Wilhelm Schallmayer, Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker.
1904 Albert Hesse, Natur und Gesellschaft. Eine kritische Untersuchung über
die Bedeutung der Deszendenztheorie für das soziale Leben.
1904 Christian Freiherr von Ehrenfels, Der Einfluss des Darwinismus auf die
moderne Soziologie.
1904 Curt Michaelis, Die Prinzipien der natürlichen und sozialen
Entwicklungsgeschichte der Menschheit.
1905 Emil Schalk, Der Wettkampf der Völker.
1906 C.F. von Ehrenfels, Das Mütterheim (pleidooi voor een kweekstation voor
raszuivere Ariërs).
1906 Alfred Methner, Organismen und Staaten. Eine Untersuchung über die
biologischen Grundlagen des Gesellschaftslebens und Kulturlebens.
1907 Walter Haecker, Die ererbten Anlagen und die Bemessung ihres Wertes
für das politische Leben.
1908 Max von Gruber, Vererbung, Auslese, Hygiëne.
1910 W. Hentschel, Zucht, eine Lebensfrage für die weisse Rasse (pleidooi voor
‘Zuchtstätten für ein heroisches Menschengeschlecht’), en Vom aufsteigenden
Leben. Ziele der Rassenhygiëne.
1910 Alfred Ploetz, Ziele und Aufgaben der Rassenhygiëne.

Staan we even stil bij dit laatste werk. Misschien was het eerlijk bedoeld als slechts
een traktaat van eugenetica - ‘Gutzeugekunst’ had Ploetz het verduitst. Maar waar
de auteur de ‘Aufgaben der praktischen Rassenhygiëne’ opsomt (in 1910!), merkt
men met een schok van herkenning dat vele van zijn aanbevelingen, een goede twintig
jaar later en allicht drastischer dan Ploetz bedoeld had, door het nazisme in de praktijk
omgezet zijn. Ploetz stelde o.m. voor:
- Bestrijding van het tweekinderensysteem, bevordering van kinderrijke gezinnen
van ‘degelijke’ (tüchtige) individuen..., herstel van het moederideaal.
- Instelling van een tegengewicht tegen de bescherming van de zwakken door
het invoeren van hinderpalen voor de voortplanting van minderwaardigen door
isolatie, huwelijksverbod en soortgelijke middelen.
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- Verhindering van de immigratie van minderwaardige en bevordering van de
emigratie van ‘tüchtige’ bevolkingselementen in gebieden die door
minderwaardigen bezet zijn, eventueel door middel van onteigeningswetten.
- Behoud en groei van de boerenstand.
- Behoud van de militaire weerbaarheid van de hoogst ontwikkelde volkeren.
Nog tijdens de Eerste Wereldoorlog scheiden de Duitsers zich opnieuw af van de in
1907 door hen gestichte Internationale Gesellschaft für Rassenhygiëne (waartoe ook
afdelingen uit Zweden, Noorwegen, Engeland, Nederland en de VSA behoorden) en
richten de Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiëne op. De tijd was rijp voor de
eerste standaardwerken. In 1918 verschijnt H.E. Zieglers Die Vererbungslehre und
ihre Anwendung auf den Gebieten der Medizin, der Genealogie und der Politik en
in 1921 het grote gezamenlijke werk van Erwin Baur, Eugen Fischer en Fritz Lenz,
Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiëne. In 1923 bezet F. Lenz de eerste
leerstoel van rassenhygiëne aan de universiteit van München. H.F.K. Günther
ontwikkelt in talrijke publikaties een consequent racistische rassenhygiëne, die de
grondslag vormt van de nazistische ideologie. Ernst Rüdin bereidt in samenwerking
met de Pruisische ministeries de wetgeving over de sterilisering (van
minderwaardigen) voor, die onder Hitler reeds op 1 januari 1934 van kracht wordt.
Wanneer men de ideeën van de Gobineau, Lapouge en hun talrijke Duitse
bewonderaars en epigonen legt naast de vaak als extravagant of stompzinnig
gebrandmerkte racistische uitspraken van Hitler in Mein Kampf, dan blijken Hitlers
uitspraken de getrouwe weergave te zijn van wat al decennia lang door geleerden
van aanzien over dat onderwerp was gezegd en geschreven. Wanneer Hitler stelt:
‘Alle grote culturen van het verleden gingen slechts ten gronde omdat het
oorspronkelijke, scheppende ras aan bloedvergiftiging stierf... (en) het behoud van
het scheppende ras is gebonden aan de ijzeren wet van de noodzaak en het recht van
de beste en de sterkste om te zegevieren’ (p. 316); ‘de waarachtige cultuurstichters
zijn de Ariërs’ (p. 320); ‘de bloedvermenging en het daardoor veroorzaakte zinken
van het rasniveau is de enige oorzaak van het afsterven van alle culturen’ (p. 324),
dan vertolkt hij zonder enige vertekening de overtuiging van talloze Duitse
rassenhygiënici en sociaal-darwinisten.
Wanneer Hitler zich smalend uitlaat over ‘de notoire zwakkelingen van onze dagen
die vanzelfsprekend aan het jammeren slaan en protesteren tegen ingrepen in de
heiligste mensenrechten’ (het bestaansrecht nl. van minderwaardige of ‘verbasterde’
rassen) en daartegenover stelt: ‘Neen, er bestaat slechts één heiligste mensenrecht,
en dat recht is tegelijk de heilig-
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ste plicht: ervoor te zorgen dat het bloed zuiver gehouden wordt, om door het behoud
van het beste mensdom een edeler ontwikkeling van die wezens mogelijk te maken’
(p. 444), dan vertolkt hij nogmaals heel precies een wijd verspreide en gepropageerde
mening van de Duitse wetenschappelijke kringen. Wanneer Hitler stelt dat ‘de
volksstaat er dient voor te zorgen dat eindelijk een wereldgeschiedenis geschreven
wordt waarin het rassenprobleem een dominerende stelling inneemt’ (p. 468), dan
volgt hij de talrijke reeds ondernomen pogingen om de geschiedenis op die manier
te herschrijven. Wanneer Hitler een neger die het tot arts of leraar heeft gebracht
‘een gedresseerde halfaap’ noemt (p. 479), dan vertolkt hij zonder enige overdrijving
de mening van Lapouge en diens aanhangers.
Alleen de toespitsing van Hitlers racistisch betoog op het joodse ‘ras’ als het meest
minderwaardige en gevaarlijkste voor de toekomst van de mensheid schijnt nog
andere wortels gehad te hebben dan het sociaal-darwinisme en de rassenhygiëne in
haar geheel. Natuurlijk waren Lapouge zelf en een Theodor Fritsch b.v.
(rassenhygiënicus en stichter van de Deutsche Erneuerungsgemeinde) óók notoire
antisemieten. Toevallig ontdekte ik dat het antisemitisch affect zelfs bij E. Haeckel
al kroop waar het niet gaan kon. Over de ‘apocriefe legende, volgens welke een
Romeins hoofdman de echte vader van Jezus geweest zou zijn’ zegt Haeckel: ‘Die
legende is des te geloofwaardiger, wanneer men de persoon van Christus van streng
antropologisch standpunt uit kritisch onderzoekt. Gewoonlijk beschouwt men hem
als een zuivere jood. Maar juist de karaktertrekken die zijn hoge en edele
persoonlijkheid kenmerken en die hun stempel drukken op zijn “Religie van de
liefde”, zijn beslist niet semitisch; veeleer verschijnen ze als fundamentele trekken
(Grundzüge) van het hogere Arische ras’18.

Epiloog
In zijn inleiding op de publikatie van het symposium van Frankfurt merkte Karl
Schlechta op dat de scherpste diagnose en veroordeling van het (politieke) misbruik
van het darwinisme reeds door een tijdgenoot van Darwin was geformuleerd, de
romanschrijver... Fedor Dostojevski (1821-1881). In De Demonen laat Dostojevski
Schatoff tegen Stawrogin zeggen: ‘Nog nooit is de rede in staat geweest goed en
kwaad te verklaren of goed

18

E. Haeckel, Die Welträthsel, Alfred Kroner Verlag, Stuttgart, 1903, pp. 132.
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en kwaad ook maar af te bakenen op een nog zo approximatieve manier. Integendeel,
steeds heeft de rede goed en kwaad op een smadelijke en klagelijke wijze - al naar
behoefte - met elkaar verwisseld. De wetenschap van haar kant heeft steeds slechts
antwoorden met de plompheid van vuistslagen gegeven. En daarin heeft vooral de
halfwetenschap zich onderscheiden, die gruwelijkste van alle gesels van de mensheid,
erger dan pest, hongersnood en oorlog, een gesel die vóór onze eeuw onbekend was.
De halfwetenschap, dat is een despoot zoals er tot op vandaag nooit een ergere heeft
bestaan. Een despoot die zijn eigen priesters en slaven heeft, een despoot voor wie
zelfs de wetenschap beeft en met wie ze op schandelijke wijze ook nog bereid is in
te stemmen uit louter toegeeflijkheid’19. ‘Halfwetenschap’, dat was het Duitse
sociaal-darwinisme en de Duitse sociaal-hygiëne inderdaad geweest. Door toedoen
en/of medeplichtigheid van talloze vakspecialisten, artsen, sociologen en juristen
heeft zij mede geleid tot een racistische politiek, die zonder enige literaire overdrijving
‘erger was dan pest, hongersnood en oorlog’.

19

Karl Schlechta, Der Trend des Biologismus zur Weltanschauung im 19. Jahrhundert, in
Biologismus im 19. Jahrhundert, o.c., p. 5.
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Gesprekken in de Sovjetunie
E. Faucompret
Een bezoek aan de Sovjetunie - drie weken slechts, in de zomer van vorig jaar - is
een opwindende gebeurtenis. Niet omdat Moskou, Irkoetsk, Khabarovsk of Tasjkent,
de plaatsen die ik, o.m. via de Transsiberische Spoorweg, bezocht heb, zulke ideale
toeristische trekpleisters zijn. En niet omdat de vreemde gedachtenwereld van de
Kremlinmeesters er voor je openligt. Wel omdat je onder de indruk komt van de
enorme diversiteit die dit subcontinent kenmerkt en tot je verrassing ontdekt dat
gidsen en lokale bevolking, méér dan je gedacht had, vriendelijk bereid zijn je te
woord te staan, ook als je economisch en politiek netelige kwesties ter sprake brengt.
Ik spreek geen Russisch en dat is natuurlijk een geweldige handicap. Maar er zijn
wel wat Sovjetburgers die in het Engels of Frans met je in gesprek willen komen.
Dat leidde nogal eens tot ‘gezellige’ of ‘vinnige’ discussies in cafés en onderweg,
met mijn gidsen uiteraard, met studenten, met allerlei mensen. Wat u hieronder vindt,
is geen weergave van particuliere gesprekken met deze of gene, maar een
gearrangeerde synthese van wat ik van al deze anoniemen zoal te horen heb gekregen.
Mijn eigen inbreng in de gesprekken heb ik nogal breed uitgemeten: ik was geen
journalist die vragen stelt, maar een gesprekspartner die meepraat.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de dissidentenproblematiek en het gebrek
aan vrije meningsuiting - industrie en landbouw - het nationaliteitenprobleem - de
betrekkingen met de VS en met de Chinese Volksrepubliek.

Dissidenten en democratie
In hun geschiedenis van de USSR onderscheiden Michel Heller en Aleksandr Nekrich
drie soorten van dissidente bewegingen in de Sovjetunie. De
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eerste wordt vertegenwoordigd door A. Solzjenitsyn, die zijn hoop stelt in de
geestelijke en religieuze wedergeboorte van het Russische volk. A. Sakharov ziet de
bron van alle kwaad in het nationalisme en hoopt op democratische hervormingen
binnen de USSR. De reformisten tenslotte, geleid door de historische marxist, Roy
Medvedev, die voorlopig in Moskou blijft publiceren, gelooft in de actie van
niet-dogmatische marxisten die de intellectuele kringen beter schijnen te begrijpen
dan de partij-ideologen van het Politbureau.
Sovjet-burgers: Het gaat om veel meer stromingen dan de drie die u noemt. Een
intellectueel zou geen intellectueel zijn, mocht hij zich niet in zijn vrije tijd aan het
schrijven zetten en dromen van een utopische wereld, die zich alleen in de verre
toekomst kan verwerkelijken. Zolang men daarbij de wetten niet overtreedt, is dit
ook hier toegestaan. Het Westen wekt steeds de indruk dat het hier om een dissidente
massabeweging zou gaan; in werkelijkheid zijn het enkele honderden intellectuelen.
Zij realiseren zich niet dat ze door hun anti-propaganda in de kaart spelen van hen
die de Sovjetsamenleving niet wensen te liberaliseren. Ten tweede: waarom toch
lopen westerse intellectuelen zo hoog op met Solzjenitsyns denkbeelden? Die horen
toch eerder thuis in het - alles behalve democratische - tsaristische Rusland? En
waarom loopt de kapitalistische bourgeois zo hoog op met Medvedevs visie: de
oprichting van een democratische klassenloze maatschappij? Die wordt toch ook
door de Euro-communisten bepleit? Ten derde: het Sovjetrussische volk is in de
eerste plaats bekommerd om een verhoging van zijn materiële welvaart; intellectuele
steekspelen blijven voorbehouden aan mensen die al wat bezit hebben vergaard. Al
is het niet eervol voor om het even welk land intellectuelen te zien vertrekken, en al
zal iedere staat zoveel mogelijk proberen te beletten dat waardevolle arbeidskrachten
emigreren, uiteindelijk krijgen vele Sovjet-burgers een uitreisvisum. In het rijke
Westen kunnen ze dan meteen vaststellen wat voor problemen daar allemaal bestaan.
Maar de dissidenten die u vermeldt zijn in onze ogen landverraders die
overeenkomstig onze wetten moeten worden gevonnist. Het is mogelijk dat wij teveel
geloof hechten aan wat de officiële partijkranten ons dienaangaande voorhouden,
maar is dat in het Westen zoveel anders?
In het Westen is er diversiteit in de publieke opinie. Ik geef toe, het beleid van de ene
coalitieregering verschilt niet zo veel van dat van de andere en ook bij ons heeft de
burger nog nauwelijks greep op dat beleid.
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Sovjet-burgers: De Sovjetburger verkiest continuïteit en verfoeit veelvuldige
wijzigingen in de samenstelling van de regering. Hij interesseert zich meer voor een
goede baan dan voor partij-ideologie, en in zijn ogen beschikt de Sovjetunie over
een democratisch bestuurlijk apparaat. De bevolking kiest rechtstreeks de leden van
de Opperste Sovjetraden van de vijftien republieken, evenals de leden van de
‘Opperste Raad van de USSR’, die op zijn beurt, via de ministerraad, een reële inbreng
heeft in het Politbureau, het feitelijke gezagsorgaan in het land.
Maar de bevolking heeft geen enkele zeggenschap in de verkiezing van het congres
van de communistische partij, noch in de samenstelling van het centraal secretariaat.
Als ging het om een ontwikkelingsland, oefent de overheid bovendien een belachelijk
bevoogdende invloed uit. Enkele voorbeelden: informatie over onaangename
gebeurtenissen of feiten wordt de Sovjetburger onthouden (ongelukken,
emigratiecijfers, armoede in de grote steden). Van het Westen krijgt hij een vals,
totaal negatief beeld voorgehouden. Terwijl twintig jaar geleden Chroestsjev, tijdens
zijn bezoek aan Pennsylvania, reeds verklaarde: ‘Ik heb gezien hoe de Amerikaanse
arbeider leeft, hij leeft goed’, gelooft men hier nog steeds dat onze werknemers
uitgebuit worden. Zelf maakte ik het mee hoe een onschuldige film als de Palma's
Obsession gekarakteriseerd werd als tekenend voor de ‘rotheid van het kapitalisme’.
De minder fraaie trekken van de Sovjetsamenleving, prostitutie, alcoholisme, racisme,
onverschilligheid, zwarte markt en corruptie - beschouwt men, ironisch genoeg, als
overblijfselen van het tsaristisch tijdperk, door vreemdelingen in stand gehouden.
Er heerst hier bovendien een uitgesproken klassensysteem; niettegenstaande de grote
opzichtigheid waarmee het aan de dag treedt, schijnt de gemiddelde burger zich
daarvan niet bewust te zijn. De ‘beriozka's’ (winkels voor buitenlandse valuta) met
hun bewakers, de speciale rijstroken voor de wagens van de partijbonzen, de
voorkeurbehandeling waarvan buitenlanders genieten...: niet alleen in een
kapitalistische maatschappij zijn er eerste en tweede klasse-mensen. Tot de eerste
categorie, de zgn. ‘nomenklatoera’, behoort de 7% van de bevolking die lid zijn van
de Partij. Zo'n militant is in het algemeen jonger, beter opgeleid, stedelijker dan de
gemiddelde burger. T.o.v. tien jaar geleden is de levensstandaard er beslist op
vooruitgegaan, maar de lonen liggen toch nog steeds een flink stuk onder het modale
inkomen van een westerse arbeider (gemiddeld maandloon in de industrie omgerekend
13.000 fr., in de landbouw 10.000). Een Russische arbeider werkt 41 uur in de week,
heeft jaarlijks slechts 14 dagen vakantie. Werkloosheidsvergoeding bestaat niet; het
motto luidt: iedereen heeft werk. De
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pensioengerechtigde leeftijd ligt 5 jaar lager dan bij ons, en de kosten voor huur,
onderwijs en medische verzorging bedragen slechts een kleine fractie (12%) van het
te besteden inkomen. Maar de prijzen van andere goederen en diensten liggen gevoelig
hoger dan in het Westen. Mijn vraag is dus, of de gewone Sovjetburger zijn situatie
niet gaat vergelijken met die van de fortuinlijke elite, of met die van de Westeuropese,
zelfs de Oosteuropese man in de straat? Ten tweede: heeft deze achterstand t.o.v.
het Westen niet veel te maken met het feit dat een inefficiënte staatsambtenarij met
alle geweld landbouw en industrie wil besturen?

Industrie en landbouw
Sovjet-burgers: De Oktoberrevolutie greep plaats in een land dat zowel op
landbouwgebied als industrieel onderontwikkeld was. Niet de spanningen in de
economische onderbouw hadden tot de revolutie geleid, wel moest de doctrine een
nieuwe samenleving creëren. Met zijn zin voor realiteit paste Lenin dus de traditionele
marxistische theorie aan. De nieuwe maatschappij zou er anders uitzien dan de
Westerse, want in deze laatste heeft een beperkt aantal individuen en concerns de
macht over anderen en verliest de bevolking haar economische vrijheid.
Produktiemiddelen dienden te worden gecollectiviseerd, het politiek-economisch
bewind zou rechtstreeks in de handen van het volk worden gelegd. Met dit doel voor
ogen ontwikkelde de Sovjetunie zich nog in geen vijftig jaar tijd tot de tweede
belangrijkste industriële en militaire mogendheid ter wereld, ook op het gebied van
de ruimtevaart heeft ze uitzonderlijke prestaties geleverd. Wel heeft het te lang
geduurd voor men zich om de verhoging van de levensstandaard van de individuele
burger ging bekommeren, al werden de collectieve voorzieningen op het vlak van
gezondheidszorg en onderwijs beter uitgebouwd dan b.v. in de VS. Omdat wij ook
wel eens westerse kranten lezen of BBC-programma's beluisteren, zijn wij ons hiervan
in toenemende mate bewust geworden.
De Sovjet-industrie bestaat uit twee deelsectoren, A en B. De eerste omvat de
produktie van investeringsgoederen; de tweede, verbruiksgoederen in de strikte zin.
Sinds het begin van de jaren twintig beheerst het zgn. A/B-debat de discussies binnen
het Politbureau, en een essentiële wet van de zgn. stalinistische economie bepaalt
dat de produktie van sector A, zowel in absolute waarde als qua groeiritme, de
produktie van sector B overtreffen moet. Enerzijds kon dank zij de regelmatige
expansie van het bruto sociaal produkt de output van consumptiegoederen toenemen,
wat de ver-
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betering van het welvaartspeil van de modale Sovjetburger verklaart, anderzijds
hielden Stalins opvolgers strikt de hand aan de bovenvermelde wet, zodat anno 1982
sector A nog steeds 75% van de produktie voor zijn rekening neemt. Gevolg hiervan
is dat luxegoederen alleen tegen hoge prijzen verkrijgbaar zijn; kan overigens iedere
westerling zich om het even welk luxegoed aanschaffen?
Wat het laatste deel van uw vraag betreft, de ondernemingen hoeven niet langer
bepaalde contingenten aan de overheid te leveren; wat voortaan telt zijn verkopen
en winsten (het verschil tussen opbrengst en kosten; deze laatste omvatten ook een
vergoeding voor het ingezette kapitaal). Met zijn winstaandeel dat het mag houden,
legt een bedrijf fondsen aan ter financiering van socio-culturele activiteiten en
investeringen, alsook voor aanmoediging van de wedijver tussen arbeiders.
Uit vrees voor het ontstaan van surplus-koopkracht, bepaalt de overheid autoritair
de prijzen, en de onderneming is niet vrij wat betreft investeringen en lokalisatie.
Hier ligt wellicht het belangrijkste probleem waarmee de Sovjetindustrie in de
toekomst te kampen zal krijgen: de grootste potentiële rijkdom zowel aan mankracht
als aan grondstoffen en energie is te vinden in Aziatisch Rusland, terwijl de industriële
kern zich nog steeds concentreert in het westen van het land, gebied op de koop toe
gekenmerkt door een weinig mobiele arbeidsbevolking (traditionele reservebronnen
- tewerkstelling van vrouwen en landbouwers - geraken uitgeput en bestaande
industrieën houden een aantal extrawerknemers in dienst, om aan hun
leveringsverplichtingen te kunnen voldoen). Om dit economisch deel van ons gesprek
af te ronden zou ik even in willen gaan op het probleem van de landbouw. Iedere
bezoeker merkt onmiddellijk dat de USSR met grote moeilijkheden te kampen heeft
op het gebied van voedselbevoorrading. Hiervan getuigen niet alleen de erbarmelijke
kwaliteit van wat je in hotels te eten krijgt, of de lange rij wachtenden voor
voedingszaken, maar ook het feit dat b.v. deze maand in Aziatisch Rusland duidelijk
een overvloed aan vers fruit is, terwijl er in Moskou praktisch geen te krijgen is. Nu
wil ik wel geloven dat het gebrek aan moderne uitrusting (machines, kunstmest) een
van de factoren is die het verschil in produktiviteit tussen de Amerikaanse en de
Russische landbouwer kan verklaren: de eerste produceert voedsel voor 47 personen,
de laatste voor 11; en bio-klimatologisch gezien bedraagt het potentieel aan
landbouwgrond hier slechts de helft van het westerse. Maar dit neemt m.i. niet weg,
dat men de landbouwproduktie beter zou trachten op te voeren door verhoging van
de inkomens van de boeren, dan door het artificieel laag houden van prijzen, via
overheids-
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subsidiëring. Ik begrijp wel dat een verregaande, overigens psychologisch
onverteerbare decollectivisering tot een grote versnippering van het territorium in
inproduktieve kleine arealen zou leiden...
Sovjet-burgers: ... en tot frequent voorkomende perioden van hongersnood, zoals
men die onder het tsaristisch regime gekend heeft. Het is juist dat Stalins politiek de
massale trek van boeren naar de steden veroorzaakt heeft; onze nieuwe leiders trachten
echter deze tendens tegen te werken, en op het Congres van het Centraal Comité, in
maart 1965, werden hiertoe de basisprincipes vastgelegd. Voortaan ontvingen de
collectieve boerderijen hogere prijzen voor hun produkten, de te leveren contingenten
werden realistischer berekend, restricties op het privé-bezit versoepeld. Verder zou
men streven naar toename van investeringen, uitbouw van de mechanisering,
specialisering en cultivering van braakliggende gronden in Kazakhstan. Alle
landbouwers kregen hetzelfde loon als de leden van de staatsboerderijen. Men mag
tenslotte niet vergeten dat in de landbouw 24 miljoen mensen zijn tewerkgesteld
(waarvan ongeveer de helft in sovchozen), en dat de infrastructuur slechts langzaam
kan worden uitgebouwd. Terwijl de meeste kolchozen en sovchozen met de steden
werden verbonden, geldt hetzelfde niet voor de afzonderlijke boerderijen binnen elk
dezer centra. De gemiddeld af te leggen weg bedraagt 1.000 km en vanzelfsprekend
bepalen de hiermee verbonden opslag- en transportkosten de prijs van het eindprodukt.

Het nationaliteitenprobleem
In wat volgt wil ik ingaan op het probleem van de zgn. collectieve dissidentie. In
haar boek L'empire éclaté beweert H. Carrère d'Encausse dat het centraal gezag in
de USSR, die in feite uit meer dan 100 verschillende naties bestaat (naar het woord
van de Gaulle ‘de laatst overgebleven koloniale mogendheid ter wereld’), met
toenemende desintegratietendensen zal worden geconfronteerd. In niet-Russische
gebieden als Oekraïne, de Baltische en Kaukasische republieken hoorde men recent
eisen voor meer zelfbestuur; in joodse en Tartaarse territoria is reeds geruime tijd
sprake van agitatie; misschien het belangrijkst van al: in een tijd van toenemend
islamitisch bewustzijn grijpt een explosieve bevolkingsaangroei plaats in
Centraal-Azië, in de republieken aan de Iraanse of Afghaanse grens1.

1

Cfr. J. Broun, Islam in de Sovjetunie, in Streven, februari 1983, pp. 422-430.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

816
Sovjet-burgers: Iedere staat die verschillende naties huisvest, kampt vroeg of laat
met secessieproblemen. Denk aan de VS, India, Joegoslavië of België. De westerse
media benaderen echter ook deze problematiek zeer eenzijdig, en weten blijkbaar
niet dat het politieke apparaat van de USSR ingenieus werd uitgebouwd. Zo bezit in
elke republiek de tweede secretaris van de Partij de Russische nationaliteit; hetzelfde
geldt voor het hoofd van de plaatselijke KGB-afdeling en voor de bevelhebber van
de militaire streek. Daarentegen is de eerste secretaris afkomstig uit de deelrepubliek,
maar hij ontleent zijn macht aan het Politbureau. Europees Rusland investeert nog
steeds massale geldsommen in de overige gebieden, die in feite een zware last
betekenen voor zijn begroting. De economische ontwikkeling van de deelstaten gaat
de centrale overheid dus zeer ter harte, en wanneer we de levensstandaard vergelijken
van b.v. Oezbeken, Kirgiezen en Moldaviërs met die van de inwoners in de Arabische
buurlanden, dan is hier een merkwaardige vooruitgang te constateren. Sovjet-burgers
hoeven zich tenslotte niet als ‘Russen’ te gedragen, wel als loyale onderdanen van
de USSR.
Een van de vrijheden die het Westen altijd met hart en ziel verdedigd heeft is die van
godsdienst. Geen staat ter wereld heeft dit fundamentele mensenrecht zo met de
voeten getreden als de Sovjetunie. De staat waakt exclusief over de opvoeding van
de kinderen; de propaganda is atheïstisch; kerken en moskeeën werden gesloten.
Sovjet-burgers: In ons land bestaan nog zo'n 7.000 kerken, 300 moskeeën, 3
seminaries (Odessa, Moskou, Leningrad) en 2 academies (Moskou, Leningrad) voor
de vorming van geestelijken, verder nog 2 medersas (Boukhara en Tasjkent). De
staat controleert zorgvuldig deze instellingen, omdat in het verleden, bij herhaling,
bleek dat priesters of mullahs deelnamen aan door de wet verboden activiteiten. Ook
genieten eerstgenoemden van geen enkel privilege: zij moeten een normale job
hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. In ruimer perspectief: de USSR wil
een nieuw revolutionair mensbeeld creëren, terwijl de orthodoxe kerk zich steeds
aan de zijde van onze vijanden plaatste. De partij vervult een leidinggevende opdracht
en Lenin is onze Allerhoogste. Een voorbeeld: daarstraks zagen we hoe pas gehuwden
bloemen neerlegden aan het monument van de gesneuvelden, niet ver van Lenins
mausoleum. Beide gedenkplaatsen symboliseren de opoffering van miljoenen mensen
die hun leven verloren in de strijd voor de opbouw van een rechtvaardiger
samenleving, tégen de verdrukking van tsaar én kerk. Onze mensen zijn, in
tegenstelling tot de
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Poolse b.v., helemaal niet godsdienstig van nature en, al spijt het me het u te moeten
zeggen, de westerlingen geven ons helemaal geen inspirerend voorbeeld. Handelen
zij dan volgens de geest van het evangelie? Wat de moslimbevolking betreft, in grote
mate is ook zij ongelovig en met de mullahs sloot de regering bijzondere akkoorden
af. Tijdens de werkuren mag men niet ritueel bidden, de ramadan mag niet worden
onderhouden, aalmoezen kan men alleen in de moskee geven. Aan de
moslimfeestdagen geeft de overheid een socialistische inhoud.

Buitenlandse politiek
Over Polen gesproken, u zult toch wel weten dat de evolutie daar ons grote zorgen
baart. In de voorbije 150 jaar is dit land vier keer verdeeld, en het Poolse volk heeft
onnoemlijk zwaar geleden onder de bezetting van Hitlers en Stalins troepen. Een
westers georiënteerde natie verwerpt het door Moskou gepropageerde communisme,
toch poogt uw regering zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van dat
land. Wel diplomatischer dan voorheen in Hongarije (1956) of Tsjechoslovakije
(1968), maar de onrechtvaardigheid is er niet geringer om.
Sovjet-burgers: Imperialistische en westersgezinde kringen inspireerden de actie van
‘Solidariteit’ en bedrogen de goedgelovige Polen, die niet begrepen dat een
communistisch regime uiteraard gericht is op de verdediging van de belangen der
arbeiders. M.a.w. in volksdemocratieën behoeven werknemers geen onafhankelijke
vakverenigingen te bezitten, ze weten dat alle officiële organen voor hen optreden
(partij, Komsomol, officieel syndicaat). Het gaat er bovendien niet zozeer om wat
voor regime Polen heeft, essentieel lijkt het ons dat het tot de Sovjetrussische
invloedssfeer blijft behoren, zoals overeengekomen op de conferentie van Jalta
(februari 1945). Dit soort politiek wordt ook gevoerd door de VS. Ook zij komen
tussenbeide, telkens wanneer ze oordelen dat democratisch verkozen regimes in
landen die tot hun invloedssfeer behoren, sympathie beginnen te koesteren voor
Moskou, en zogezegd hun belangen schaden (Guatemala 1954, Cuba 1961, de
Dominicaanse Republiek 1965, Chili 1973). Hoe kijkt U aan tegen de militaire steun
die de NAVO aan de Middellandse Zee-dictaturen betuigde? Nu maakt Reagan zich
druk over de rechten van Poolse vakbondsmilitanten, maar hij zwijgt over de
massaprocessen tegen hun kameraden in NAVO-lidstaat Turkije.
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Inderdaad, de grote mogendheden voeren geen nucleaire oorlog, maar verdelen de
wereld in invloedssferen, zoals de Viervoudige Alliantie dat een eeuw vroeger deed.
Iemand als Kissinger was voor Moskou de ideale onderhandelingspartner: Europa
verdedigt alleen regionale belangen, en ontwikkelingslanden zijn enkel nuttig als
bevoorradingsbron voor grondstoffen. Wat het begrip ‘ontspanning’ betreft, meen
ik echter een contradictie in de Amerikaanse en de Sovjetrussische visie te
onderkennen. Volgens Kissinger en Nixon betekende ‘détente’ de bevriezing van de
respectieve invloedssferen in een wereld beheerst door de VS. Aan een kernoorlog
verbonden risico en kosten zouden gevoelig verminderen, en de westerse economieën
zouden nieuwe afzetmarkten verwerven in het oostblok (het kapitalistisch systeem
had dringend behoefte aan nieuwe produktieve injecties). Moskou interpreteerde de
‘détente’ echter op een andere manier. In Europa werd de Jalta-verdeling bestendigd,
maar in de Derde Wereld zouden de ideologische strijd en de poging om de
Sovjet-invloed uit te breiden voortgaan. Op die manier moest de ontspanningspolitiek
vroeg of laat op een mislukking uitlopen, zij het door de mensenrechtenpolitiek van
president Carter of het zgn. Jackson-Vanick-amendement m.b.t. de emigratie van
Russische joden, zij het door de Cubaanse steun aan het Angolese of Ethiopische
regime. Uw land benadert overigens de internationale betrekkingen op een relatief
simplistische manier. Alsof b.v. de van Russische steun genietende
bevrijdingsbeweging ipso facto diegene is die het best de ‘revolutionaire’ belangen
van het volk dient...
Sovjet-burgers: Als westerling schijnt u de specifieke ideologische eigenheid van de
Sovjetpolitiek te onderschatten. Reeds ten tijde van de Oktoberrevolutie werd de
basis gelegd voor wat men later Koude Oorlog zou gaan heten. Op het Amerikaanse
continent bestond sedert 1776 een nieuw samenlevingsmodel, dat weliswaar van een
vooruitstrevender karakter getuigde dan het Europese ‘Ancien Régime’, maar waar
de wet van het individuele bezit als hoogste goed bleef gelden, met een beloning
voor de persoonlijke innovatiekracht, ook al gaat dit ten koste van de economisch
zwakkeren. In 1917 vond een ander soort omwenteling plaats: de USSR zou streven
naar een coöperatieve maatschappij, gebaseerd op strikte gelijkheid.
Het buitenlands beleid van zijn land zag Lenin daarom in twee parallelle richtingen
evolueren:
1. Zonder dat afgestapt werd van het principe ‘dictatuur van het proletariaat’, zou
de USSR met het Westen vredesverdragen ondertekenen. Lenin beloofde steun aan
de arbeidersklasse van de geïndustrialiseerde staten in
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haar strijd tegen de kapitalistische bourgeoisie. Hulp die uiteindelijk gericht was op
de vestiging van een wereldomvattende communistische maatschappijorde. Deze
dreiging was de reden waarom na 1918 het Westen steun bleef verlenen aan de
‘Mensjewieken’, waarom de USSR uitgesloten werd van de Parijse
vredesbesprekingen (1919) en waarom de Fransen en de Britten aanvankelijk Hitlers
leger in oostelijke richting trachtten te stuwen (1939).
2. De USSR zou alle bevrijdingsbewegingen helpen die zich in de koloniën met
geweld verzetten tegen de westerse onderdrukking (cfr. de verklaring van het
Cominterncongres van de ‘oosterse verdrukte volkeren’ te Baku, 1920)...
In dit verband geloof ik dat uw land voor een fundamenteel dilemma staat. Moet de
USSR eerst haar militair-industriële macht consolideren (Stalin), en dus bijstand
geven aan reactionaire regimes, in de hoop op deze wijze aan invloed te winnen?
Of dient zij van meet af aan de wereldrevolutie uit te dragen, m.a.w. weigeren samen
te werken met traditioneelfeodale regeringen (Trotzky), zodat pas veel later, via
steun aan de lokale communistische partijen, in die landen naar de macht kan worden
gegrepen? Dat beide strategieën niet helemaal zonder risico zijn, ondervond het
Kremlin b.v. in het Nabije Oosten. Eigenaardig in deze evolutie lijkt me het feit dat
de VS een aantal leiders van Derde Wereld-staten beschouwden als ‘lakeien van
Moskou’, terwijl zij alleen maar opkwamen voor de ongebondenheid van hun land.
Dit brengt ons tot een belangrijk conflictdossier dat hedentendage de internationale
publieke opinie beroert: Afghanistan.
Sovjet-burgers: Beginnen we met een overzicht van de feiten. Tot 17 juli 1973 heerst
in deze aan onze zuidergrens gelegen staat de Moskou-gezinde vorst Zahir Shah. Op
27 april 1978 komt een vleugel van de Democratische Volkspartij aan de macht,
onder leiding van Mohammed Taraki, weldra opgevolgd door de bloeddorstige
Hafizullah Amin. Eerste misrekening van het Politbureau: een poging tot verwijdering
van Amin slaagt niet en het land zoekt toenadering tot China. Tweede flater: het
Politbureau brengt de andere vleugel van de Democratische Volkspartij aan de macht
(de Parcham onder leiding van Babrak Karmal) maar mislukt in een poging tot
verzoening tussen de twee fracties; de Sovjetunie is aldus gedwongen militair
tussenbeide te komen, wat meteen een gewapend verzet in het leven roept. De westerse
media vertekenen de informatie over de strijd tegen deze ‘Modjaheddin’, terwijl het
ware probleem zich elders situeert: de verslechtering van het imago van de USSR,
vooral dan in de
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Arabische landen en in India. Mochten de buurlanden en de VS zich er echter toe
verbinden hun steun aan de rebellen stop te zetten, dan behoort neutralisering van
Afghanistan tot de mogelijkheden en is het Kremlin bereid zijn troepen terug te
trekken. In geen geval mogen de verwezenlijkingen van de revolutie gevaar lopen.
Tot Afghanistans buurlanden behoort China. Toen ik daar twee jaar geleden op
bezoek was, kwam ik nogal onder de indruk van de anti-Sovjetgezindheid die er
heerst2. Nu stuurt de USSR blijkbaar aan op een toenadering en de Chinezen schijnen
deze pogingen te waarderen. Al lijkt de kwestie - Taïwan, alsook het gebrek aan
westerse toegeeflijkheid op commercieel gebied in dit proces mee te spelen.
Degraderen de twee overige mogendheden de Sovjetunie tot diplomatieke pion in
hun bilateraal schaakspel?
Sovjet-burgers: Gezien de veranderlijkheid en instabiliteit van het regime lijken
voorspellingen inzake het Chinese buitenlands beleid riskant. De USSR vraagt niet
beter dan de betrekkingen met Peking te normaliseren, maar China probeert zowel
in de Derde Wereld als binnen de machtsdriehoek met Washington druk op ons uit
te oefenen. Alleen in de verbeelding van enkele Chinese leiders bestaat er een zgn.
bedreiging vanuit het noorden of een omsingeling door in Viëtnam, Mongolië en
Afghanistan gelegerde Sovjet-divisies. Onze defensie zou de massale aanwezigheid
van zulke troepen noodzakelijk maken, want China's agressiviteit blijkt wel uit het
verleden en op de koop toe wenst het nu een militaire alliantie te vormen met de
NAVO. Het zgn. Chinees - Sovjetrussisch conflict mist elke ideologische of territoriale
basis, maar is alleen het gevolg van Pekings streven naar hegemonie in het Verre
Oosten. Als het Westen overgaat tot de ondertekening van militaire verdragen met
de Volksrepubliek, speelt het hoog spel.
Daarstraks vermeldde u Solidariteit. U onderschat de reële aanhang die deze
beweging nog steeds kent in het Poolse volk. Zo zijn er in het Westen ook mensen
die Moskou betichten van financiële steun aan de vredesbewegingen, terwijl deze
m.i. eveneens de mening van brede bevolkingslagen vertolken. Een dergelijke
beweging lijkt mij in een dictatoriale staat als de

2

Cfr. E. Faucompret, Het Chinees-Sovjetrussisch conflict, in Streven, juli 1981, pp. 906-917.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

821
USSR onmogelijk. Behoort uw jeugd niet tot de zgn. Pioniers, een soort paramilitaire
organisatie met sterk nationalistische inslag, waarvan de leden de wacht optrekken
bij oorlogsmonumenten, in uniform én met geweer in de aanslag? En een nog
belangrijker vraag: ontkent u dat de USSR met een jaarlijks budget van 17 miljard
roebel een militair apparaat in stand houdt dat de behoeften van een normale
verdedigingscapaciteit ver overtreft? Gelet op Washingtons rijkdom aan grondstoffen,
technologie en mankracht weet het Kremlin bij voorbaat dat het de
bewapeningswedloop niet kan winnen. Vandaar zijn pogingen de respectieve
kernarsenalen op het huidige peil te bevriezen, vandaar ook het zaaien van tweedracht
tussen de VS en hun Europese bondgenoten....
Sovjet-burgers: Het Westen mag nooit vergeten dat de Sovjet-burger zich bedreigd
voelt, met name door het Europese integratieproces, en vooral door de alliantie van
de VS met de DBR. Werd in het verleden zijn territorium niet bij herhaling
aangevallen vanuit het westen? Stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 20
miljoen Russen? Kwamen de VS er o.a. in het zgn. ‘NSC 68’-document niet voor
uit dat ze de Sovjetunie wilden dwingen deel te nemen aan de bewapeningswedloop,
zodat ons economisch systeem ineen zou storten en onze bevolking in opstand komen?
Liepen de VS in de hele na-oorlogse periode niet steeds voorop bij de produktie van
steeds meer gesofisticeerd wapentuig? En hoe moeten we hun embargo's op graanen technologieleveringen en hun bewapenings-budget van 157,5 miljard dollar (1981)
interpreteren? Uit al deze feiten besluiten wij dat de VS nog steeds een zondebok
zoeken om hun interne economische en politieke problemen op te lossen, en de
meningsverschillen binnen de NAVO uit de wereld te helpen. West-Europa
daarentegen hoeft zich geen zorgen te maken over de intenties van zijn grote buurstaat.
Dank zij levering van moderne technologie en het opzetten van gemeenschappelijke
projecten (b.v. de Siberische aardgaspijpleiding) zal de USSR zich verder ontwikkelen
tot een industriële natie waarvan de bewapenings-inspanning alleen een defensief
karakter bezit.

Besluit
Zes maanden na een kort verblijf in Europees en Aziatisch Rusland valt het me nog
steeds moeilijk een rode draad te vinden in de veelheid van indrukken en
waarnemingen. De USSR blijft een moeilijk te vatten entiteit. Vandaar slechts drie
voorlopige conclusies.
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1. Hoewel hij weet dat de samenleving waarin hij leeft niet overeenstemt met het
beeld dat door het marxistisch maatschappijmodel wordt voorgehouden, gelooft
de doorsnee Sovjet-burger in de bekwaamheid van zijn leiders. Zijn patriottisme
inspireert hem daartoe; ook stelt hij vast dat de laatste tien jaar zijn
levensstandaard aanzienlijk is verbeterd. In laatste instantie vreest hij de repressie
waaraan hij zich blootstelt als hij het regime openlijk afkeurt. De overheid zorgt
ervoor dat contacten tussen Sovjet-burgers en westerlingen zoveel mogelijk
worden vermeden.
2. Al vertoont Europees Rusland een grote culturele verwantschap met onze landen
- de Gaulle sprak van ‘een Europa gaande van de Atlantische Oceaan tot het
Oeralgebergte’ - al kan een deel der Aziatische republieken nauwelijks zijn
islamitisch karakter verbergen, toch geloof ik dat binnen deze supermacht een
eenheid bestaat, zelden aan te treffen in andere staten. Een band niet door
revolutie gesmeed, zoals de gidsen beweren, wel door de beproevingen die het
Sovjetrussische volk als collectiviteit gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft
doorstaan.
3. Deze steriele maatschappij, die nooit openstond voor de vooruitgangsideeën
van Renaissance en Verlichting, vreest om een of andere reden de agressieve
intenties van het Westen en is ervan overtuigd dat haar regering alles in het
werk stelt om een nieuw gewapend conflict te vermijden. Militair-economische
druk kan de eenheid binnen de Sovjetsamenleving alleen steviger maken, en
sorteert een tegengesteld effect. Alleen een zich niet bedreigd voelende
Sovjetunie, bevrijd van haar omsingelingscomplex, nu door de
Amerikaans-Chinese toenaderingspolitiek in stand gehouden, zou zich bereid
kunnen tonen haar greep op derde landen te verzachten - niet direct te lossen.
Belangrijker nog: de geschiedenis toont aan dat de economische ontwikkeling
van een dictatoriaal bestuurd land gepaard kan gaan met geleidelijke politieke
liberalisering. Of in marxistische termen uitgedrukt: een nieuwe economische
onderbouw vormt de basis van een andere politieke bovenbouw. Rest de vraag
of 65 jaar na de Oktoberrevolutie de USSR zich zal blijven gedragen als
voorhoede in de revolutionaire wereldbeweging, of als een min of meer ‘normale’
staat. Het antwoord hierop is fundamenteel, maar alleen de toekomst zal het
uitwijzen.
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De Berbers in Algerije
Jos Smets
Sedert de ambtsaanvaarding van Chadli Bendjedid als president van Algerije (9
februari 1979) kende de beweging voor de herwaardering van de Berber-identiteit
binnen de Algerijnse staat een nieuw elan. In die cultuurstrijd vormden de radicale
manifestaties van 1980 ongetwijfeld een hoogtepunt. In 1981 en 1982, het jaar waarin
Algerije de 20e verjaardag van zijn onafhankelijkheid vierde, keerde de rust terug,
ook al omdat de overheid de eisen van de Berber-activiteiten niet langer blind
negeerde. Het lijkt een gunstig ogenblik om het bestek op te maken van de recente
ontwikkelingen (1979-1982) in een Algerije waar de Arabisch-islamitische cultuur
domineert, maar de Berberminderheden hun nog oudere cultuur willen bewaren en
erkend weten door de Staat.

Van Jugurta tot de Franse kolonisatie
Vóór de 7e eeuw waren er in de Maghreb geen moslims of Arabieren. Er werden
uitsluitend Berbertalen gesproken. De bevolking was heidens, maar er waren ook
belangrijke joodse en christelijke groepen. Er zijn al sporen van een Berberbeschaving
vanaf 4.000 v.C. Maar het eerste grote Berberrijk is dat van Carthago (vanaf 1100
v.C.) dat in 146 v.C. het onderspit moest delven voor de Romeinse expansie. Vijf
eeuwen lang zou Rome de Berberterritoria blijven controleren. Van de 5e tot de 7e
eeuw waren respectievelijk de Vandalen en de Byzantijnen de meesters. Pas in de
7e eeuw begon de Arabische expansie vanuit het Midden-Oosten, met als voornaamste
wapen de militante islamitische godsdienst. Vanaf de 8e eeuw was de Arabische
dominantie in de Maghreb een feit.
In de loop der eeuwen kwamen de Berbergebieden dus onder de hegemonie van
verschillende machtscentra. Maar niet alle territoria werden daad-
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werkelijk bezet: er bleven eigen Berberkoninkrijken bestaan en reeds tijdens de
Romeinse expansie luidde het devies van de Berberleider Massinissa!: ‘Afrika aan
de Afrikanen’. Jugurta, een andere Berbervorst, maakte de Romeinse provincie
Carthago het leven zuur. Maar de Arabische overheersing (vanaf de 8e eeuw) duurde
lang genoeg om in de Berberstreken een nieuwe cultuur en godsdienst in te voeren.
Grote delen van de oorspronkelijke bevolking namen de Arabische taal over en
bekeerden zich tot de islam. Etnisch gezien bleef echter het Berberelement
overheersen. De cultuur van de ‘bezetter’ werd dus overgenomen, maar de weinige
Arabieren die zich in het verre Algerije kwamen vestigen werden geabsorbeerd door
de Berbers. In de eerste eeuw van de Arabische bezetting volgden 23 Arabische
gouverneurs elkaar op en in Kairouan heerste tot 908 een Arabische dynastie. Maar
van 763 tot de invasie van de Turken in 1534 waren er 9 Berberdynastieën, die zich
evenwel tot de islam hadden bekeerd.
Na de ineenstorting van het Turkse Rijk in Noord-Afrika kon de koloniale expansie
vanuit Europa beginnen. Van 1830 tot 1961 was Algerije Frans bezit. Aanvankelijk
probeerden de Fransen een ‘Berber-beleid’ te voeren: door een relatieve erkenning
van hun cultuur hoopten zij de Berbers op hun hand te krijgen. Volgens W.B. Quandt,
die onderzocht in hoeverre Berbers (voor en na de onafhankelijkheid) tot de politieke
elite van hun land zijn gaan behoren1, had deze strategie niet veel succes. Na een tijd
liet men het hele plan varen (een generatie later zou het weer uitgeprobeerd worden
in Marokko). Vele auteurs menen echter dat het tijdelijk inspelen door de Fransen
op het Berber-element een zware hypotheek gelegd heeft op de Berberbeweging na
de onafhankelijkheid. De Fransen hadden ondertussen ook al voor een Franstalige
elite gezorgd. In een speciaal overzicht n.a.v. de 20e verjaardag van de Algerijnse
onafhankelijkheid meent het blad van de illegale Algerijnse communistische partij
El-Oumami dat er een band bestaat tussen deze Franstalige elite en de groep die na
de onafhankelijkheid (1962) pleit voor een alleenrecht van de Arabisch-islamitische
cultuur2. Daarbij zou het Franse taalgebruik slechts langzaam

1
2

W.B. Quandt, The Berbers in the Algerian political elite, in E. Gellner en C. Micaud (uitg.),
Arabs and berbers. From tribe to nation in North Africa, Londen, 1973, pp. 286-287.
Spécial bilan d'une indépendance. L'oppression culturelle, in El-Oumami. Organe du parti
communiste international en Algérie, 4e jaargang, juli-aug. 1982, nr. 26, p. 15.
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worden teruggedrongen. El-Oumami meent dat de groepen die in de koloniale tijd
een geprivilegieerd statuut hadden, naar de Arabisch-islamitische cultuur ‘vluchtten’
om hun positie ook na de onafhankelijkheid te handhaven. Zo ontstond een nieuwe
upper-class die geboren was in de schaduw van de koloniale maatschappij. Na de
onafhankelijkheid zouden ze ‘de rol van de kolonisten overgenomen hebben’ en ‘de
massa's sociaal en economisch verder gemarginaliseerd hebben’. Belangrijk hierbij
is de stelling, dat ‘tegelijkertijd ook de talen van de massa's verder werden
gemarginaliseerd’. El-Oumami onderkent dus een relatie tussen ‘de kapitalistische
ontwikkelingen van het onafhankelijk Algerije’ en ‘de culturele marginalisatie’.
Ondanks de pamfletstijl geeft deze analyse toch wel een verklaring voor de principiële
terugkeer naar een exclusieve Arabisch-islamitische cultuur in het onafhankelijke
Algerije. Waarom erkenden de revolutionaire leiders bij de onafhankelijkheid niet
het belang van de Berbertalen, terwijl ze toch beklemtoonden de Algerijnse identiteit
te willen herstellen en er onder hen ook tal van etnische Berbers waren, als Krim Bel
Kacem, Aït Ahmed, Boudiaf? Aït Ahmed, nu in ballingschap in Frankrijk, heeft daar
zelf over gezegd dat er in de periode van de bevrijdingsstrijd een sfeer van exaltatie
heerste en dat de drang naar eenheid zo domineerde dat alle ‘patriotten, ook de
Berbers onder hen, zich eensgezind rond de Arabische taal schaarden’, in de hoop
dat, wanneer de Algerijnse staat eenmaal stabieler en ‘democratischer’ zou zijn, er
vanzelf een eigen plaats voor de Berbercultuur zou komen. W.B. Quandt meent dat
er wel heel wat individuele Berbers onder de militaire leiders waren, maar dat ze nog
niet echt een groep vormden die bestaansrecht voor de eigen cultuur kon eisen. In
juni 1962 wordt dan ook door de Nationale Raad van de Algerijnse Revolutie het
Programma van Tripoli aangenomen, dat alleen pleit voor het herstel van een
Arabische cultuur.

Hoe zwaar weegt het culturele element door?
Er bestaat weinig eensgezindheid over het aantal Algerijnen dat tot de Berbercultuur
gerekend mag worden. Sommigen zeggen 5 miljoen, anderen hebben het over 25%
van de bevolking; officiële Algerijnse cijfers zeggen: niet eens 20%. Het probleem
is echter dat je strikt genomen niet van één Berbercultuur kunt spreken: er zijn er
verschillende. De grootste, meest geëmanicipeerde en cultureel meest bewuste groep
vormen de ongeveer twee miljoen Kabyliërs. Zij leven vooral in het gebergte ten
oosten van Algiers. De tweede grootste Berbergemeenschap wordt gevormd door
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de Shawiyas (Shaouias); zij zijn met minder dan één miljoen en leven in
Oost-Algerije; ze zijn meer geïsoleerd gebleven en minder dan de Kabyliërs naar de
Algerijnse en Franse steden geëmigreerd. Eigenlijk zijn alleen de Kabyliërs en de
Shawiyas de dragers van de Berberbeweging. Twee kleinere Berbergroepen, de
Mozabieten uit de streek rond Ghardaia (meer Centraal-Algerije) en de Toearegs,
nomaden in het zuiden, leven in gesloten gemeenschappen en leggen politiek niet
veel gewicht in de schaal. De Berbers zijn dus niet alleen geografisch verspreid, maar
ook sociaal onderscheiden. Tegenstanders van een emancipatie van de Berbercultuur
wijzen er niet geheel ten onrechte op dat de ‘Berbertaal’ niet meer is dan een groep
van dialecten. Veel geschreven taal is er niet. Van een gemeenschappelijke literaire
taal is geen sprake en het zou bijvoorbeeld erg moeilijk zijn om die dialecten in het
onderwijs te integreren. Een goede reflectie daarvan vormt een lezersbrief in Le
Monde over ‘die tweede taal die sommigen willen’. Wordt het een van de Kabylische
dialecten of het Mozabitisch, of het Shawiya, vraagt een Algerijns lezer zich af.
Het identiteitsprobleem van de Berbercultuur stelt zich ook op een ander vlak.
Met uitzondering van de Mozabieten zijn de meeste Berbers soennitische moslims,
net zoals alle andere Algerijnen. Er is een nauwe band tussen de islam en de Arabische
taal. De islamisering is hier echter sneller gebeurd dan de arabisering. De Berbers
zijn dus te beschouwen als nietgearabiseerde moslims. Voorts is er een grote groep
Berbers die tweetalig (Arabisch/Berber) of drietalig (Frans, Arabisch, Berber) is.
De eeuwenlange overheersing vanuit verschillende machtscentra heeft de
Berbercultuur voortdurend in haar ontwikkeling geremd. Ze is echter niet
gefossiliseerd tot een louter liturgische taal, zoals b.v. gebeurd is met het Syrisch,
dat ook in de grote Arabische ‘natie’ is opgenomen. De voormalige Algerijnse leider
Ahmed Ben Bella beklemtoont meer de complementariteit van de Arabische en de
Berbercultuur: ‘De Algerijnen zijn in grote meerderheid Berbers; sommigen spreken
alleen Arabisch, anderen alleen een Berberdialect, nog anderen spreken beide, maar
in overgrote meerderheid behoren de Algerijnen tot de Arabische cultuur’; de
Berbercultuur is niet het erfgoed van enkele regio's, maar een inbreng in de hele
Algerijnse maatschappij. ‘Een Berbertaal die zich ontplooit naast het Arabisch, is
geen amputatie maar een verrijking’. Zo wil Ben Bella duidelijk het bestaansrecht
van de Berbercultuur erkennen, zolang het globale cultuurstreven maar niet tot
desintegratie en regionalisme leidt. Leopold Senghor, voormalig Senegalees president
en vermaard cultuurspecialist, noemt het Berberelement zelfs een constituerend
bestanddeel van de Afrikaanse cultuur. ‘Africanité’ omschrijft hij als ‘een dialectiek
tussen het negerelement

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

828
en het Berberelement’. Wat hij beschouwt als de drie essentiële kenmerken van de
negerkunst (het symbolische beeld, de polyfonische melodie en het ritme bestaande
uit asymmetrische parallellismen) vindt hij ook terug in de Berberkunst.
In dit verband is het echter de vraag wat er in Algerije van die Berberkunst nog
overblijft. Uitingen van Berbercultuur waren tot voor kort onmogelijk. Vooral
initiatieven aan de jonge universiteit van Tizi-Ouzou (in het Berberdistrict Kabylië)
werden tegengewerkt. In het eerste jaar van haar bestaan verhinderde de overheid
het optreden van een Kabylisch zanger, Aït Menguellat. Het jaar daarop werd een
toneelstuk van Kateb Yacine, De Oorlog van 2000 jaar, verboden. Met de opschorting,
in maart 1980, van een optreden van de schrijver Mouloud Mammeri liep het echter
verkeerd af. Hij zou een lezing houden over oude Kabylische poëzie. Dat was het
startsein voor een periode van onrust in heel Kabylië. Een jaar later mochten er wel
enkele culturele manifestaties aan de universiteit doorgaan en op radio en tv werd
wel eens wat Berbermuziek gehoord. Aït Menguellat, overigens een van de meest
bekende en meest contestataire zangers, gaf zelfs een reeks van voorstellingen in het
nationaal theater van Algiers. In 1982 werd opnieuw een culturele manifestatie aan
de universiteit van Tizi-Ouzou verboden.
Wel kunnen vragen rijzen omtrent het soort van Berbercultuur dat aan een
wederopleving toe is. B. Etienne en J. Leca3 spreken van een ‘folklorisering’. Zij
wijzen b.v. op de verwording van de Berbermuziek: enerzijds is ze geïntegreerd in
het nationaal patrimonium, ze wordt geabsorbeerd als ‘Algerijns’ of ‘Arabisch’ en
haar culturele eigenheid wordt niet langer beklemtoond; anderzijds wordt ze, zoals
in het repertoire van een aantal Zuidalgerijnse orkesten, louter als toeristische attractie
gebruikt. In nog andere gevallen wordt ze getransformeerd en gemoderniseerd, en
zo ontstond, met name voor de stadsjeugd, een soort van ‘Kabylische popmuziek’.
Die aftakeling van de Berbercultuur, gevolg van de eeuwenlange marginalisatie,
de verdeeldheid in diverse subculturen en de beperkte profilering ten opzichte van
de Arabisch-islamitische cultuur leggen een zware hypotheek op de beweging die
de culturele erfenis van de Berbers wil herwaarderen.

3

B. Etienne en J. Leca, La politique culturelle de l'Algérie, in Culture et société au Maghreb,
Parijs, 1975, p. 69.
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De arabiserende stroming: een antagonisme met de Berberbeweging
In Algerije is er ook een sterke tendens tot integrale arabisering, vaak uitgaande van
studenten en intellectuelen die zich voorbijgestoken voelen door een nog in het Frans
gevormde elite. Zij zetten zich af tegen het gebruik van het Frans, b.v. in de
administratie, en pleiten voor het klassieke Arabisch. Maar dit laatste betekent dat
zij ook het gesproken volks-Arabisch en de Berbertalen terug willen dringen. De
arabiserende stroming en de Berberbeweging staan dus diametraal tegenover elkaar.
Toen in november 1979 een staking uitbrak onder de studenten van de stad
Constantine, breidde deze zich spoedig uit naar de universiteit van Algiers. De
studenten eisten een volledige arabisering van het openbare leven, zodat hun opleiding
ook werkgelegenheid zou garanderen. Een paar weken later al kondigde het centraal
comité van het FLN maatregelen aan om de arabisering van het onderwijs te
bespoedigen. Begin 1980 waarschuwde president Chadli Bendjedid de stakende
studenten: er was plaats voor dialoog maar niet voor ordeverstoring op grote schaal.
De onderwijscommissie van het FLN werkt een plan uit tot arabisering van het hoger
onderwijs, de openbare diensten en de economische sector tegen 1985. Het Arabisch
zal de enige taal zijn. Er wordt daartoe verwezen naar het Nationaal Charter van
1976, dat de organisatie van de Algerijnse staat regelt en in principe reeds een
exclusief recht toekent aan het Arabisch. Daaraan kan niets meer worden gewijzigd;
discussies kunnen alleen nog gaan over de vraag hoe de volledige arabisering op de
meest adekwate manier bereikt kan worden. Wel wordt nog eens onderstreept dat de
arabisering zeker niet het volks-Arabisch wil wegdrukken.
Maar aan de universiteit van Algiers was ook een tegenstroming aan het werk:
een niet-arabiserende tendens die bestond uit verdedigers van de Berbercultuur,
voorstanders van een officiële plaats voor het volks-Arabisch en diegenen die het
Frans in het openbaar leven bewaard willen zien, een de facto-coalitie dus van al
diegenen die een monopolie van het klassiek Arabisch vrezen. Hier werd de
Berberbeweging dus even opgenomen in een meer globale stroming. Maar dat was
alleen in Algiers mogelijk, waar de Berberproblematiek niet centraal staat. Aan de
universiteit van Tizi-Ouzou, in Kabylië, daarentegen zal ze helemaal niets te maken
hebben met de beweging die de privileges van de Franse taal wil vrijwaren. Het
ontstaan van een militante Berberbeweging aan de universiteit van Algiers kan zeker
mede verklaard worden als een reactie op het optreden van de Arabische
‘monopolisten’. De inschikkelijkheid van de overheid
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jegens de arabiserende studenten, die haar door de Berbers wordt verweten, vooral
omdat zij zelf bijna geen gehoor vinden, kan als volgt verklaard worden. De
arabisering was ten slotte al officieel gepland. De studenten eisen alleen dat het
sneller gaat. Verder wil de overheid voorkomen dat de moslim-integristen zich met
de zaak gaan bemoeien. Immers, ook in Algerije bestaat er naar Iraans voorbeeld
een tendens die wil dat de islam de hele openbare orde weer gaat domineren. De
radicale moslims zouden de zijde kunnen kiezen van de arabiserende studenten en
zo de taal- en sociale beweging doen aanzwellen tot een politiek-religieuze stroming.

Tizi-Ouzou: kloppend hart van het Berber-activisme
Op het einde van de jaren zeventig wordt in Tizi-Ouzou, in Kabylië, een universiteit
uitgebouwd. Van meetaf aan ijveren studenten en docenten voor een erkenning van
de Berbercultuur. De culturele manifestaties en protestacties aan deze universiteit
vormen de motor voor het hele Berberactivisme. Zij beogen twee dingen: het
bevorderen van de Berbercultuur en het uitoefenen van druk op de nationale overheid
opdat deze een officieel statuut aan de minderheidsculturen zou toekennen. Vooral
in 1980 slagen de studenten erin om heel het district Kabylië bij hun acties te
betrekken. (Kaart: zie pag. 838)
In 1978, 1979 en 1980 werd hier telkens een culturele manifestatie door de overheid
verboden. In maart 1980 kwam het tot een grote demonstratie met leuzen als ‘Halt
aan de cultuur-repressie!’, ‘We hebben genoeg van de onrechtvaardigheid’ en ‘het
Berbers is onze taal!’ In april gaan de studenten in staking en zetten een eerste
structuur op. Structurering was tot dan toe in de Berberbeweging ver te zoeken. De
1.500 studenten van de faculteiten rechten en letteren richten een
‘anti-repressiecomité’ op. De leden wensen anoniem te blijven. Het comité legt de
nadruk op het geweldloos karakter van hun acties en op het feit dat ze door niemand
worden gemanipuleerd zoals de overheid beweert. Er wordt contact gezocht met de
Internationale Liga voor de Rechten van de Mens en met Amnesty International,
waaraan gevraagd wordt tussenbeide te komen ten voordele van enkele gearresteerde
Berber-activisten. Een bezoek van de minister van hoger onderwijs Berheri aan de
stakende universiteit verandert voorlopig niets aan de situatie. Enkele dagen later
neemt de zaak een dramatische wending. De ordestrijdkrachten ontruimen de campus
en pogen zo de staking te breken. Volgens de studenten zouden er daarbij slachtoffers
zijn
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gevallen. De autoriteiten omschrijven die beweringen als ‘valse propaganda’ en uit
getuigenissen van burgers blijkt ook dat de ontruiming zonder al te veel incidenten
verliep. Een demonstratie na de ontruiming mislukt door de harde reactie van de
politie. Het Algerijnse persagentschap APS maakt ‘de voorlopige sluiting van de
universiteit van Tizi-Ouzou’ bekend. Eenentwintig studenten worden gearresteerd,
omdat ze contacten zouden hebben met verdachte niet-universitaire organisaties. Op
beschuldiging van ‘rebellie en vernietiging van openbare goederen’ worden ze
veroordeeld tot gevangenisstraffen van één tot acht jaar.
Slechts langzaam keert de rust terug. Op 15 maart 1981 doet vrijwel heel de stad
Tizi-Ouzou mee aan een stakingsdag op initiatief van de universitaire gemeenschap.
Het is de bedoeling de overheid te herinneren aan de eisen van de Berbers en de
discussie op nationaal vlak op gang te brengen. De vorig jaar gearresteerde studenten
worden in voorlopige vrijheid gesteld. In april wordt een aantal culturele manifestaties
door de overheid toegelaten. De woelige dagen van 1980 worden herdacht.
Dit betekende echter niet dat het bestaansrecht van de Berber-cultuur, althans aan
de universiteit van Tizi-Ouzou, nu door de overheid was erkend. Het lijkt slechts een
tijdelijk pacificerende strategie te zijn geweest. Toen in april 1982 Tizi-Ouzou de
tweede verjaardag van de ‘Kabylische lente’ van 1980 wilde vieren, werd net voor
de aanvang van de ‘culturele week’ die daarvoor georganiseerd was, het universitaire
centrum door de overheid gesloten en door de politie bezet. Wanneer het op 24 april
opnieuw geopend wordt, zijn er geen noemenswaardige incidenten, alleen wordt in
vlugschriften ‘de willekeurige en schandelijke beslissing van de overheid’ aangeklaagd
en worden de andere Algerijnse universiteiten tot solidariteit opgeroepen. Dat is het
voorlopige eindpunt in een reeks manifestaties aan de universiteit van Tizi-Ouzou
voor het bestaansrecht van de Berbercultuur. Het belang ervan wordt duidelijk als
we nagaan welke invloed ze hadden op het omliggende Kabylië.

De beweging deint uit over Kabylië
Het Berberprotest beperkt zich niet tot wat agitatie aan de universiteiten. Vooral in
Kabylië was het grootste deel van de bevolking direct of indirect bij het gebeuren
betrokken. In 1980, toen de acties aan de universiteit een hoogtepunt bereikten, waren
er voortdurend berichten over solidariteitsacties in diverse middelbare scholen, o.m.
aan het lyceum van Arbat-Aït-Irathen. Een van de meest spectaculaire acties was die
in april 1980 van de
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700 leerlingen van het lyceum Ben-Boulaïd in Aïn-el-Hammam, 50 km van
Tizi-Ouzou. Zij stapten dertig km ver naar Arba-Aït-Irathen om de aandacht te
vestigen op de eisen van de Berbers. Op enkele honderden meters van hun einddoel
keerden zij op verzoek van de politie terug en de demonstratie werd vreedzaam
ontbonden.
De beweging bleef trouwens niet tot onderwijsinstellingen beperkt. Een eigen,
radicale rol heeft het personeel van de kliniek van Tizi-Ouzou gespeeld. Hun actie
in april 1980 schiep meteen een precedent: voor het eerst werd er een publieke
instelling in het conflict betrokken. De agitatie in de kliniek, die nabij de universitaire
campus gelegen is, ontstond toen de leiding van de instelling een schriftelijke
‘steunbetuiging aan de politieke leiding van het land’ opstelde en zich aldus openlijk
distantieerde van de woelingen aan de universiteit. Toen bleek dat het personeel
daarover helemaal niet was geraadpleegd, brak een hevige reactie los. Onmiddellijk
stelden 150 personeelsleden een brief van solidariteit met de studenten op. Er werden
moties gestuurd naar de president en naar het ministerie van gezondheid om een
einde te maken aan de repressie en een onderzoek van de studenteneisen te vragen.
Ook na de grote stakingsdag van 16 april 1980 bleef de kliniek in staking. Pas eind
april, bij de ontzetting van de universiteit, werd ze onder dwang weer geopend. Artsen
die de actie hadden gesteund, zouden zijn vervangen door militaire artsen.
Ook de arbeiderswereld van Kabylië was tot op zekere hoogte bij het conflict
betrokken. Het is evenwel niet tot een gecoördineerd arbeidersverzet gekomen. Er
waren manifestaties van arbeiders in individuele bedrijven en een zekere globalisering
naar aanleiding van de stakingsdagen in heel Tizi-Ouzou en Kabylië. Begin april
1980 was er een eerste actie van arbeiders van een coöperatie in Aïn-el-Hammam,
het stadje van waaruit de jongerenmars vertrok. Op de stakingsdag van 16 april lag
heel Tizi-Ouzou lam. Ook de voornaamste fabrieken uit de streek staakten; o.m. het
textielcomplex van Dra-ben-Khedda waar 4.000 mensen werken. In het bedrijf
Sonelec (Société Nationale d'Electricité, 1.000 arbeiders) begon de staking zelfs voor
16 april, nadat enkele mensen die vlugschriften hadden verspreid, waren opgepakt.
Kort na 16 april wordt op initiatief van de universiteit een ‘populair coördinatiecomité’
opgericht, waarin naast vertegenwoordigers van de universiteit en het middelbaar
onderwijs ook afgevaardigden van de voornaamste fabrieken uit de streek zetelen.
De ontzetting van de universiteit luidt een nieuwe fase in. Het verzet wordt
grimmiger en blijft niet langer beperkt tot de omstreken van Tizi-Ouzou. Het komt
tot regelrechte gevechten tussen jongeren en politie in Tizi-Ouzou, Aïn-el-Hammam,
Boghni, Beni-Douala, Larb-Naït Irathe. Er val-
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len gewonden. Ook in het Sonelec-bedrijf komt het tot rellen en de technische
uitrusting wordt gedeeltelijk vernietigd. Een bedrijfsbezetting volgt. De onrust duurt
van 21 tot 25 april 1980. Buitenlandse journalisten werden uit Kabylië geweerd en
de telefoonverbindingen met de streek waren verbroken. Onder de gearresteerden
waren er ook twee vakbondsleiders. Het feit dat de tv beelden van de onlusten liet
zien, betekende een officiële erkenning van de feiten. Tevoren had de overheid
geprobeerd deze te minimaliseren. Eén keer was zelfs gepoogd een actie van ‘steun
aan de politieke leiding van het land’ te ensceneren: leden van officiële organisaties
defileerden door Tizi-Ouzou. Maar de volledige staking kort daarna (16 april) maakte
de optocht tot een lachertje en ontmaskerde het artificiële karakter ervan.
Ook een jaar later, in maart 1981, was er sprake van een actie over heel Kabylië.
Het zwaartepunt lag weer in Tizi-Ouzou. Op 15 maart riep de universiteit op tot een
stakingsdag. In heel Kabylië bleven de lycea gesloten.

Berberbeweging aan de universiteit van Algiers
Buiten Kabylië is de universiteit van de hoofdstad Algiers het belangrijkste centrum
van de Berberbeweging geworden, al zijn de Berberactivisten hier in de minderheid.
Tot 1973 doceerde hier de dichter Mouloud Mammeri de Berbertaal. Toen werd het
vak zonder meer geschrapt. Er bestaat wel een grote gelijkenis tussen de acties aan
de universiteit van Algiers en die van Tizi-Ouzou, maar dat wil niet zeggen dat de
beweging in Algiers te herleiden is tot een betuiging van solidariteit met wat in
Tizi-Ouzou gebeurt. Algiers neemt ook eigen initiatieven. De Berberstudenten hebben
hier niet alleen met de politie af te rekenen, maar ook met de arabiserende fractie
onder de studenten, die hier veel aanhangers heeft.
Op 16 maart 1980 had een eerste demonstratie plaats. Slechts een 200-tal jongeren
namen eraan deel, het grootste deel van de studenten liep er niet voor warm. Toch
vond de politie het nodig ongeveer veertig mensen te arresteren. Op 7 april
demonstreerden er al enkele honderden studenten meer. De politie greep hardhandig
in; volgens de studenten zouden er tientallen gewonden en zelfs één dodelijk
slachtoffer zijn gevallen; dit laatste werd door de overheid gelogenstraft. Nieuwe
manifestaties werden aangekondigd en een staking om de vrijlating van de (honderd)
arrestanten te verkrijgen. Enkele dagen na het uitbreken van de staking mislukte een
betoging. Een duizendtal mensen zette de staking voort, nog altijd
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lang niet de meerderheid van de studenten van Algiers. Ook hier wordt nu (net als
in Tizi-Ouzou) een coördinatiecomité opgericht. En wanneer berichten binnenkomen
dat de stakende campus in Tizi-Ouzou met geweld is ontzet, komt het op 21 en 23
april ook in Algiers tot een nieuwe uitbarsting. Spoedig echter wordt het duidelijk
dat de Berbergezinde en de arabiserende fracties tegenover elkaar staan. Die
tegenstelling zal in de daarop volgende maanden de ontwikkeling van een
Berberbeweging in Algiers belemmeren. Toch heeft er op 12 mei weer een
luidruchtige sit-in plaats om te protesteren tegen de ‘repressie van de Berbercultuur’.
De arabiserende studenten verzetten zich tegen een verdere staking.
Een jaar later (april 1981) worden ook in Algiers de gebeurtenissen van 1980
herdacht. Aan een gesprek over de Berbercultuur (met o.m. de schrijver en dramaturg
Kateb Yacine) op de campus nemen bijna 2.000 studenten en docenten deel. Een
maand eerder was trouwens zowel in Tizi-Ouzou als in Algiers weer een leerstoel
in de Berbertaal opgericht. In mei 1981 zijn er weer incidenten: 21 militanten van
het ‘cultureel collectief’ worden gearresteerd, beschuldigd van verboden wapendracht
en het aanzetten tot opstand via vlugschriften; 122 leden van het universitaire
personeel en docenten ondertekenen een petitie om hiertegen te protesteren. In oktober
gaan de gearresteerde studenten in hongerstaking om ‘hun willekeurige en
onrechtvaardige opsluiting’ aan te klagen; hun enige misdaad was te ijveren voor de
erkenning en het onderwijs van de Berbertaal en het volks-Arabisch en een ‘echte
democratische organisatie van de universitaire studies’. Volgens officiële berichten
werd de hongerstaking enige dagen later opgeheven, toen de arrestanten de belofte
kregen dat ze snel voor de rechter zouden verschijnen.

Een geladen politieke achtergrond?
In de jaren 80-81 probeerde de Algerijnse overheid de beweging voor de
Berberrechten te discrediteren door haar in verband te brengen met de illegale
Algerijnse politieke oppositie. Met name vanuit de universiteiten van Tizi-Ouzou en
Algiers is er evenwel herhaalde malen op gewezen dat de Berberactivisten niets te
maken hebben met politieke ballingen (in Frankrijk). Wel werd toegegeven dat de
politieke oppositie inderdaad pogingen onderneemt om vat te krijgen op de culturele
minderheden. Als we het over een mogelijke politieke dimensie van het
Berberactivisme hebben, is het in de eerste plaats natuurlijk duidelijk dat strijd voor
de erkenning van een cultuur vanzelf al een politieke activiteit inhoudt. Hier willen
we
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echter specifiek ingaan op de mogelijke banden met de illegale Algerijnse oppositie
of op de vraag in hoeverre de opposanten erin slagen de Berberbeweging naar hun
ideeën te ‘politiseren’.
Een eerste belangrijke oppositiefiguur die herhaaldelijk wordt genoemd in de
context van de Berberbeweging is Hocine Aït Ahmed, destijds een van de grote
leiders van de Algerijnse revolutie, op het ogenblik in ballingschap in Parijs. Toen
in maart 1980 op muren en borden langs de weg Algiers-Tizi-Ouzou overal opschriften
verschenen met leuzen als ‘Democratie!’ en ‘Aït Ahmed in het land!’, was het
duidelijk dat Aït Ahmed precies in die streek waar ook het Berber-activisme bloeit,
op aanhangers kan rekenen. Immers het waren waarschijnlijk militanten van het FFS
(Front des Forces Socialistes) van Aït Ahmed die verantwoordelijk waren voor de
opschriften. Dadelijk begrepen de op dat ogenblik agerende studenten van Tizi-Ouzou
dat hierdoor verwarring kon ontstaan met hun beweging. Ze beschuldigen de
‘salon-revolutionairen’ van het FFS ervan de Berberbeweging te willen ‘gebruiken’.
Op 7 april werd in Algiers een vlugschrift verspreid dat de oprichting bekendmaakte
van een comité dat ‘de Berberkwestie op het politieke vlak wil brengen’. Volgens
de studenten kwam ook deze, té radicale tekst weer van FFS-militanten. En op een
meeting, een dag later, vonden juist die sprekers veel bijval die ‘mannen als Aït
Ahmed, die de beweging gebruiken voor hun politieke come-back’ veroordeelden.
Toch blijft het de vraag of er geen gedeeltelijke overlapping bestaat tussen
FFS-militanten van Aït Ahmed en Berberactivisten. Het is b.v. opvallend hoe de
kleine Kabylische stad Aïn-el-Hammam, het bastion van het FFS in de
onafhankelijkheidsstrijd, ook in de Berberbeweging een prominente rol speelt. In
Tizi-Ouzou werd ook melding gemaakt van een ‘comité van steun aan de stakende
studenten en arbeiders’. Onder die naam werden in april '80 een reeks pamfletten
verspreid waarvan de stakende studenten zich distantieerden. Diezelfde maand richtte
Aït Ahmed vanuit zijn Franse ballingsoord aan zijn landgenoten een oproep tot kalmte
en rust: ‘Alle patriotten moeten het geweld van de overheid beantwoorden met
pacifistische vastberadenheid’. In een gesprek met Le Monde, een soort van verklaring
van zijn oproep, legde Aït Ahmed wel een verband tussen cultuur en politiek. De
bevestiging van de culturele identiteit omschrijft hij als een ‘machtige bron van
bevrijding’: ‘Zo wordt de nationale staat de verplichting opgelegd de Berbertaal in
dezelfde mate als de Arabische taal politiek en financieel te steunen’. Toch blijft het
moeilijk de juiste rol van Aït Ahmed in het Berberactivisme te evalueren.
De Algerijnse regering blijft vasthouden aan een ‘French Connection’, een
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band tussen de Berberactivisten en de politieke ballingen in Frankrijk. Een editoriaal
van het persagentschap APS op 8 april 1980 draagt de titel: ‘De duistere plannen van
het neo-kolonialisme’ en houdt een scherpe aanklacht in tegen ‘bepaalde broeinesten
en organisaties in Frankrijk die voortdurend pogen de zaak van de restauratie van de
nationale taal (het Arabisch) tot een twistappel tussen de Algerijnen te maken’. Een
andere oppositieleider die door de overheid steeds weer wordt genoemd, is Rachid
Ali Yahia, een Kabylisch advocaat die vanuit Frankrijk een oppositiebeweging leidt,
het FUA (Front d'Unité Algérienne). Reeds in de jaren veertig botste hij met de
centrale overheid in Algiers omdat hij teveel aan de rechten van de Berbers dacht.
De Algerijnse tv heeft eens een leraar ten tonele gevoerd die in Tizi-Ouzou was
gearresteerd en uitgebreid verklaarde hoe hij door het FUA werd gemanipuleerd.
Het Algerijnse weekblad Algérie-Actualités uitte zelfs vage beschuldigingen tegen
de Franse geheime dienst en ook werd de betrokkenheid van de Marokkaanse koning
Hassan en de voormalige Egyptische president geïnsinueerd. Volledigheidshalve
kan hieraan toegevoegd worden dat er heel wat Kabyliërs in Frankrijk verblijven.
Enkele malen kwam het zelfs tot Berbermanifestaties in Parijs4.
Ook van een andere zijde wordt gewezen op de politieke achtergrond van de
Berberbeweging. El-Oumami, het orgaan van de communistische partij, wijst op de
sociale onvrede die inherent is aan deze cultuurbeweging, getuige de expliciet politieke
inhoud van bepaalde slogans en de betrokkenheid van de arbeiders van grote fabrieken
bij de stakingen.
W.B. Quandt wijst er voorts op dat er geen trans-nationale Berberbeweging bestaat.
Alleen in Marokko leeft er nog een grote Berbergemeenschap, maar er zijn vrijwel
geen contacten met de Algerijnse Berbers. Hij analyseert ook de mogelijke politieke
slagkracht van de Berberbeweging. Enerzijds meent hij dat een dergelijke
cultuurbeweging niet mag worden beschouwd als een relict van een traditionele
maatschappij; eerder is ze een produkt van modernisering. De nieuwe maatschappij
maakt linguïstische, religieuze, sociale groepen bewust van hun identiteit. Anderzijds
is er geen echte aanzet tot een gecoördineerd leiderschap bij de Berbers. De politieke
slagkracht van de Berberbeweging zou kunnen toenemen als de regering de
Berbercultuur radicaal zou willen uitschakelen (té radicale

4

In Parijs komt de Berbercultuur o.m. aan bod in een produktiecoöperatie. Ook wordt er een
eigen krant Lien en een tijdschrift Tisuras uitgegeven. Er bestaat een ‘Comité ter verdediging
van de Algerijnse culturele rechten’.
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maatregelen) of anderzijds wanneer het regime liberaliseert en minderheden
gemakkelijker aan het woord komen.
B. Etienne en J. Leca pogen de verschillende machtsgroepen (zowel aan de zijde
van de machtshebbers als aan de zijde van de oppositie) in een model onder te
brengen. De politieke macht in het huidige Algerije berust volgens hen bij twee
groepen. De eerste groep omschrijven zij als ‘de organische intellectuelen van het
type 1’. Deze groep belijdt als ideologie een ‘nationalisme met marxistische inslag’
en stelt de staat en de industriële ontwikkeling voorop. De tweede machtsgroep wordt
gevormd door ‘de traditionele intellectuelen van het type 1’. Zij worden gedomineerd
en opgenomen door de eerste groep en worden als ‘legitiem’ beschouwd. Hun waarden
zijn de soennitische islam en de Arabisch-islamitische cultuur. Daarnaast zijn er een
aantal belangrijke groepen die niet onmiddellijk aan het staatsgezag participeren,
o.m. de ‘traditionele intellectuelen van het type 3’. Hun waarden zijn ‘berberisme’
en ‘lokalisme’. Zij bevinden zich in een defensieve positie. Nu kan deze groep
allianties gaan vormen met de ‘organische intellectuelen van het type 2’, die ook
buiten de bestaande orde moet ageren. Het zijn de marxistische nationalisten die als
hoofdwaarde de klassestrijd stellen. Het resultaat van een dergelijke alliantie is een
soort van gauchistisch streven om de sub-culturen te verdedigen. In de jaren zestig
zou volgens de auteurs een poging tot een dergelijke alliantie zijn ondernomen.

Naar een nieuwe houding?
In 1982 is er in de Berberkwestie een relatieve rust gekomen. In de officiële
massamedia wordt een beperkte aanwezigheid van de Berbercultuur getolereerd.
Ondertussen houden de officiële instanties zich bezig met het cultureel dossier. Vaak
wordt er nog geschermd met het ‘Nationaal Charter’ dat het principiële primaatschap
aan de Arabisch-islamitische cultuur toekent. Toch wordt ook op het niveau van de
overheid heel wat gediscussieerd. Dat op zich is al een vooruitgang. Er wordt immers
door een brede basis deelgenomen aan de discussie. In elk van de ‘kasmas’ (cellen)
en ‘dairas’ (onderprefecturen) moet een verslag worden opgesteld van de debatten
tussen de leden. Op een hoger niveau wordt daarvan een synthese opgesteld en dat
vormt dan weer het basisdocument bij de eerstvolgende sessie van het centraal comité
van het FLN. Het hele debat wordt opgevat als een ware ‘bezinning op de nationale
Algerijnse persoonlijkheid’. Herhaaldelijk wordt gerefereerd aan het verre verleden
van grote Berberhel-
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den als Jugurta en ook weerklinkt vaak de eis tot oprichting van centra voor
Berberstudies aan de universiteiten. Het Berber-dossier is blijkbaar bespreekbaar
geworden. Gewelddadige betogingen en wilde stakingen worden daarmee overbodig.
Maar de kalmte in Kabylië betekent niet dat het Berber-activisme dood is.
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Het kruisteken van Lord Marchmain
Evelyn Waugh, Brideshead Revisited
Johan Kuin
In een studie over de rol van het katholicisme in de Engels-Amerikaanse literatuur
van deze eeuw verdient Brideshead Revisited van Evelyn Waugh ruime aandacht1.
Deze roman uit 1945 bergt een fundamentele dubbelzinnigheid in zich die ook ten
grondslag ligt aan de hedendaagse geloofsproblematiek. Dit bleek bijvoorbeeld uit
de uiteenlopende reacties op de televisiereeks die van dit boek is gemaakt. Ook
intelligente kijkers meenden oprecht dat Waugh in zijn verhaal een persiflage had
willen geven van een soort katholicisme dat hij verwierp, terwijl uit alles (kritische
analyse van de roman en uiterlijke bronnen als dagboeken en brieven) blijkt dat
Waugh zijn eigen geloofsovertuiging heeft willen uitbeelden. In dit artikel zal het
echter niet gaan over de televisiereeks maar over de roman zelf. De literaire kritiek
op het boek voert eveneens tot een scheiding der geesten.

Meningsverschil met Fens
Toen de televisieserie in Nederland draaide, schreef de bekende criticus Kees Fens
een tweetal boeiende beschouwingen over de roman, waarin hij zich nogal gelukkig
toonde met het beeld dat Waugh van het katholicisme oproept. Ik ben het hier heftig
met hem oneens. Op zulke momenten wordt de literair-kritische bedrijvigheid pas
echt spannend. Wat is er aan de hand wanneer een criticus die men zeer hoogacht
een uitspraak doet over een literair werk en men zelf meent die uitspraak te moeten
verwerpen? Dan gaat het niet meer over theoretische problemen, maar over de

1

Over de rol van het katholicisme in de Engels-Amerikaanse literatuur heeft de auteur hier al
meer geschreven. Zie o.m. Een derde generatie katholieke romans in Engeland, in Streven,
november 1981, en James Joyce en de Geestelijke Oefeningen, in Streven, november 1982.
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waardering van een concreet werk, de bron van alle literatuurwetenschap. De eerste
beschouwing van Fens verscheen in De Volkskrant van 4 oktober 1982 onder de titel:
De kinderjuf als schatbewaarder van de traditie. Het blijkt dat hij een vruchtbaar
gebruik heeft gemaakt van de brieven en dagboeken van Waugh. Deze hebben hem
terecht versterkt in zijn opvatting dat de roman over God gaat en ‘gedrenkt is in
theologie’. Dan stelt Fens de vraag: ‘Welke God stond model voor God?’. Zijn
antwoord is: ‘Een volksgod, die van de roomskatholieke kerk, die zijn genade
zichtbaar tracht te maken in een groep stumperds, lichte en zware zondaars... de god
van de doorsnee mens’. De formulering verraadt een begrijpelijk gevoel van sympathie
voor zo'n God. Dit gevoel wordt benadrukt door de centrale plaats die Fens inruimt
voor de kinderjuffrouw Nancy Hawkins: ‘de indrukwekkendste figuur van allen,...
de eenvoudige gelovige, die alle jaren door de schatbewaarder is geweest van de
enige traditie waarom het in het boek is begonnen: die van God en het geloof’.
Deze karakteristiek klinkt mij nu te idyllisch in de oren. Het geloof dat in
Brideshead Revisited wordt beschreven is grimmiger en gecompliceerder dan uit de
analyse van Kees Fens blijkt. Voorhands zou het al verbazing wekken dat eenvoudig
‘volksgeloof’ centraal zou kunnen staan in een boek dat op verschillende momenten
keihard snobistisch is. Van Sykes, de biograaf van Waugh, mag men niet beweren
dat het katholicisme van Waugh iets te maken zou hebben met diens snobisme. Dat
moge waar zijn voor Waughs leven, maar Sykes' oordeel over Brideshead Revisited
moet met terughoudendheid worden bekeken. Alle personages in de roman die zich
niet volgens het levenspatroon van de Engelse adel gedragen, worden met kolossaal
dedain beschreven: de volksjongen Hooper, de docent Samgrass en vooral de
verloofde van de oudste zoon van Lord Marchmain, Beryl Muspratt; het arme mens
is ‘maar’ de weduwe van een zee-officier en woont niet in een landhuis, hoe vulgair!
Sykes' materiaal is onvervangbaar, maar hij is te nauw bij Waughs handel en wandel
betrokken geweest om steeds als een betrouwbare beoordelaar beschouwd te kunnen
worden. De tweede beschouwing van Kees Fens is te vinden in De Tijd van 31
december 1982, waar hij onder zijn pseudoniem A.L. Boom zijn vaste rubriek wijdt
aan: De trouw van Cordelia. Hij draagt hier nieuwe confirmaties aan voor zijn visie.
Maar wat betreft Cordelia, de jongste zuster van Sebastian, is hij door het bekijken
van de televisiereeks tot een nieuw inzicht gekomen. ‘Bij het lezen en herlezen van
de roman bleef zij voor mij meer een idee dan een persoon. Haar verschijnen in de
televisiereeks heeft haar gestalte voor mij definitief vastgelegd...’. Fens oordeelt nu
over haar: ‘Cordelia heeft niet alleen het hart op de juiste plaats... zij kent ook
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een heel grote trouw’. Ik denk dat ook de roman zelf dit beeld van Cordelia kan
bevestigen, maar dat het boek ook een formidabele onverbiddelijkheid in haar karakter
toont.
Deze opmerkingen zijn echter slechts schermutselingen. Een meningsverschil over
de betekenis van een roman kan alleen worden beslecht door na te gaan of alle
belangrijke gegevens van verhaal en stijl zijn verwerkt en of zij op hun juiste waarde
zijn geschat. Deze twee vragen hangen echter ten nauwste samen. Geen enkele criticus
geeft alle feiten; hij haalt slechts die feiten naar voren die hem tot zijn oordeel over
het boek hebben gebracht en daarom belangrijk voor hem zijn geworden. Ik zal
trachten aan te tonen dat Kees Fens belangrijke gegevens over het hoofd heeft gezien,
zodat voor zijn idyllisch volksgeloof nauwelijks ruimte overblijft.

De grote lijnen van het boek
Uit de gegevens van de brieven en de dagboeken heeft Fens aangetoond hoe waar
het is dat de gehele roman naar de sterfscène van Lord Marchmain is toegeschreven.
Men herinnert zich de grote lijn van het boek die door Fens in zijn artikel is getrokken.
Charles Ryder, de verteller, raakt als student bevriend met de hoog-adellijke Sebastian
Flyte, tweede zoon van markies Lord Marchmain. Sebastian raakt in de verloedering
van de drankzucht en belandt uiteindelijk in Noord-Afrika. Jaren later wordt Charles
verliefd op de zuster van Sebastian. Vlak voordat Charles met Julia zal gaan trouwen
keert de vader terug naar het familieslot Brideshead. Lord Marchmain was wegens
zijn vrouw rooms-katholiek geworden, maar nadat hij haar had verlaten en met een
maîtresse in Venetië was gaan wonen, had hij zijn geloof overboord gegooid. Als
blijkt dat de man ongeneeslijk ziek is, spant de familie samen om een priester bij
zijn sterfbed te halen. Met Pasen lijkt dat te lukken; maar Lord Marchmain, nog
volop bij kennis, wijst de priester hoffelijk maar beslist de deur. Half juli is zijn
toestand zo verslechterd dat hij elk moment kan sterven. Alleen aan zijn oogopslag
is te zien dat er nog enig bewustzijn aanwezig is. Opnieuw wordt de priester gehaald.
Deze geeft de sprakeloze oude man de absolutie en het H. Oliesel (zoals toen werd
gezegd). Dan maakt Lord Marchmain een kruisteken dat instemming beduidt. Even
later sterft hij.
Voor zijn oudste zoon en jongste dochter is deze wijze van stervensbegeleiding
overeenkomstig de gegevens die wij in de roman over hen hebben gekregen. Maar
voor zijn dochter Julia ligt dat anders. Zij heeft al jaren niets meer aan haar geloof
gedaan, is buiten de kerk getrouwd, geschei-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

842
den, en staat nu op het punt te hertrouwen met de agnosticus Charles. Toch dringt
ook zij aan op de komst van een priester, zelfs ten koste van een groot persoonlijk
offer. Als gevolg van het zichtbare teken van Lord Marchmains bekering wil zij niet
met Charles trouwen. En zelfs Charles heeft terwille van de geliefde vrouw gebeden
tot God, ‘als God tenminste bestaat’, dat de stervende een teken zal geven.
Het langzame sterfproces en de dood van Lord Marchmain zijn groots verteld; tot
het laatste moment blijft de spanning of hij al dan niet zal volharden in zijn afwijzing
van priesterlijke bijstand. Maar de betekenis van dit spannend gebeuren kan op vele
wijzen worden geduid. Men kan erin zien: de uitoefening van een onduldbare
gewetensdwang ofwel de triomf van de genade; een ongeremd toegeven aan de angst
voor de hel ofwel een heldhaftig offeren (door Julia) van de geliefde man terwille
van het zieleheil van de vader; een vragen om een magisch teken, zodat de
overlevenden zekerheid kunnen hebben over het lot van de overledene, ofwel de
geloofsovergave aan de kracht van het sacramentele teken. Elk van deze interpretaties
doet een ander godsbeeld oprijzen; voor elk ervan zijn teksten ter staving te citeren
uit de vier bladzijden die de sterfscène beslaat. Deze dubbelzinnigheid is het gevolg
van het kruisteken van Lord Marchmain, dat haaks staat op het gehele verhaal. Dit
kruisteken zet alles op losse schroeven. De roman had met goed recht: ‘het kruisteken
van Lord Marchmain’ genoemd kunnen worden. Of deze kundige zet van Waugh
ook een zinvolle is, moet blijken uit de analyse van de totale roman. Het verhaal is
namelijk een veelzeggende voorafbeelding van alle aspecten van de sterfscène. In
deze weerspiegeling duidt alles erop dat Lord Marchmain in zijn afvalligheid zal
volharden. Enkele van deze spiegelbeelden zullen nu nader worden bekeken.

Spiegelbeelden van de sterfscène
Men kan zich allereerst afvragen wat het katholicisme van Lord Marchmain eigenlijk
waard is. Hij is omwille van zijn vrouw rooms geworden en heeft dit geloof weer
snel overboord gegooid zodra zijn huwelijk was misgelopen; dat is alles wat de lezer
te weten komt. Niet voor niets wordt in de roman dan ook een andere
bekeringsgeschiedenis beschreven; dit relaas is zelfs een van de komische
hoogtepunten van de roman. Dochter Julia wil met Rex Mottram trouwen, een
ambitieuze en enigszins onbetrouwbare politicus in opkomst. Mottram wenst een
echt society-huwelijk; dat is bevorderlijk voor zijn carrière. Een gemengd huwelijk
zou echter in alle
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stilte gesloten moeten worden. Daarom is Mottram volledig bereid om
rooms-katholiek te worden. Hij brengt zijn godsdienstleraar, een jezuïet uit de chique
kerk van Farmstreet, tot wanhoop omdat hij zonder nadenken bereid is alles te slikken
wat hem te geloven wordt voorgehouden: drie personen in God of tien, de pater heeft
het voor het zeggen. Helaas, wanneer de geloofsinstructie is afgerond, blijkt dat hij
in Canada een ex-echtgenote heeft, zodat een kerkelijk huwelijk toch niet kan
doorgaan. Deze hoogst komische bekeringsgeschiedenis werpt uiteraard een schril
licht op het roomse geloof van Lord Marchmain, die om soortgelijke motieven is
overgegaan. Van een volksgeloof is hier in ieder geval niets te bespeuren: het gaat
om een society-gebeuren.
Een tweede opmerkelijk aspect van de sterfscène is de aandrang die door alle
omstanders op Lord Marchmain wordt uitgeoefend. Als hij het kruisteken uiteindelijk
niet had gemaakt, zou elke lezer deze zorg als een onverteerbare bemoeizucht hebben
gekwalificeerd; het geweten van een stervende man zou niet zijn gerespecteerd. Dit
klemt des te meer omdat het duidelijk is dat men Lord Marchmain, als hij niet
katholiek was geworden, in alle rust in de armen van zijn maîtresse had laten sterven.
Het is de familie niet te doen om de innerlijke morele betekenis van scheiding en
samenwonen, maar om een kerkelijk gebod dat deze daden op straffe van doodzonde
en hel verbiedt. Lord Marchmain maakt echter wel het kruisteken; de vraag is nu of
hierdoor is aangetoond dat de aandrang van de omstanders terecht is geweest. Kees
Fens oordeelde mild over hen, hierbij gesteund door een voorval uit de brieven en
de dagboeken van 1943. Een vriend van Waugh, die jaren geleden katholiek was
geworden maar er verder nooit iets ‘aan gedaan had’, lag op sterven. Waugh zorgt
ervoor dat een priester bij zijn sterfbed wordt gehaald. Fens noemt de beschreven
scène: ‘geheel identiek aan die van het sterven van Lord Marchmain’. Maar juist
onder het oogpunt van al of niet gerechtvaardigde aandrang is er een groot verschil:
de vriend is nog geheel bij kennis en kan zijn wensen normaal tot uiting brengen.
Het is in dit verband belangrijk op te merken dat bemoeizucht een constant thema
van de roman is geweest. Dit betrof de oudste zoon, maar nog veel meer de moeder
van Sebastian en Julia, Lady Marchmain. Haar optreden indertijd versterkt in hoge
mate het gevoel van wantrouwen tegen de rol die haar kinderen later ten opzichte
van hun machteloze vader spelen. De bezorgdheid van de moeder voor Sebastian
was op zich alleszins gerechtvaardigd; Sebastian verwaarloosde zijn studie en was
op weg een verstokte dronkaard te worden. Maar haar wijze van ingrijpen miskent
de vrijheid waarop ook haar zoon recht heeft. Sebastians vriend,
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Charles Ryder, maar ook de kinderen zelf doorzien helder het fanatieke en
dwangmatige in het optreden van Lady Marchmain, die geheel wordt geleid door
haar geloofsovertuiging. Zo wordt zij de voorafspiegeling van wat de kinderen later
rond hun stervende vader zullen doen.
De betekenis van sterfbedscène wordt in de derde plaats bepaald door de reacties
van dochter Julia. Ook haar gedrag blijkt totaal tegengesteld aan wat over haar reeds
is verteld. Zodra Julia in het centrum van de belangstelling wordt gesteld, wordt haar
houding ten opzichte van het geloof waarin zij is opgevoed helder beschreven. Julia
denkt als jong meisje na over de beperkingen die haar geloof haar oplegt; protestantse
meisjes kunnen trouwen met wie ze willen en komen dan ook nog in de hemel; maar
als zijzelf terwille van een begerenswaardige huwelijkskandidaat haar geloof zou
verloochenen, zou ze in de hel terechtkomen. Net zoals haar broer vindt zij het maar
jammer dat het katholieke geloof het ware geloof blijkt te zijn. Geen wonder dat zij
zonder aarzelen toch haar geloof opgeeft als zij niet voor de kerk kan trouwen met
Mottram. Zonder tekenen van innerlijke strijd laat zij zich van haar man scheiden
om met Charles Ryder te kunnen trouwen. Haar ommekeer bij het sterfbed van haar
vader wordt voorbereid door een uiterst merkwaardige aanval van gewetenswroeging.
Haar oudste broer houdt haar voor dat zij ‘in zonde leeft’. Die uitdrukking overspoelt
haar met herinneringen aan het godsdienstonderricht van haar jeugd. Dan volgt een
van de meest onverteerbare passages uit de roman: een sentimentele en onwezenlijke
uitbarsting over de zonde, die in het geheel niet past in de mond van Julia. Is dit nu
het ontwaken van het authentieke geweten of een aanval van hysterie? Julia denkt
zelf dat dit laatste het geval is; haar oordeel lijkt bevestigd te worden als zij even
later, nog steeds in dezelfde stemming, de in ieder geval onschuldige Charles een
klap in zijn gezicht geeft, een daad van irrationele aggressie. Is het verwonderlijk
als de lezer wat later toch geneigd is vraagtekens te zetten bij de echtheid van Julia's
besluit om niet met Charles te trouwen?

Versmald katholicisme
Wanneer men al deze gegevens bij elkaar zet, krijgt men een minder rooskleurig
beeld van het rooms-katholicisme van Brideshead Revisited dan Kees Fens ons
voorhoudt. Hoofdzakelijk heerst een dwangmatige legalistische geloofsbeleving die
pas hevig in beweging komt rond de ingewikkeldheden van de kerkelijke
huwelijkswetgeving; echte morele problemen

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

845
worden nauwelijks aangeroerd en zeker niet geanalyseerd (bijvoorbeeld de harde
onverschilligheid van de getrouwde Charles tegenover zijn vrouw Celia en zijn
kinderen). De drijvende dwang is de angst voor de hel, die kost wat kost bezworen
moet worden. Fens schrijft: ‘Met het geloof is het zondebewustzijn teruggekeerd’.
Zondebesef en hel zijn ongetwijfeld gegevens van het christelijke geloof. Maar in
deze roman lijkt het geloof geheel versmald tot deze twee aspecten.
Deze geloofsvisie wordt nergens onder kritiek gesteld. Integendeel, in de sterfscène
krijgt zij een bijna miraculeuze bevestiging door het totaal onverwachte kruisteken
van Lord Marchmain en het offergebaar van Julia. Men mag deze plotselinge wending
echter niet losmaken van de rest van het boek en apart zetten als een wonder van
genade, al heeft Fens goed gezien dat dit de opzet van Waugh is geweest. Dit wonder
blijft het sluitstuk van de gehele roman; daardoor kan het alleen maar bekrachtigen
wat aan geloofsbeleving reeds is aangetroffen en de kwaliteit daarvan hebben wij
vastgesteld. Slechts een supernaturalistisch en magisch element wordt erdoor aan
het verhaal toegevoegd, dat zeer goed in het gegeven geheel past.
Wat moet men nu denken van de kinderjuffrouw die door Kees Fens wordt
aangeduid als ‘de eenvoudige gelovige, die alle jaren door de schatbewaarder is
geweest van... God en het geloof’? Deze Nancy Hawkins vervult inderdaad een
symbolische functie; op beslissende momenten wordt zij steeds bij het gebeuren
betrokken. Maar wat vertegenwoordigt zij? Voor de kinderen Marchmain is zij
vooreerst een plaatsvervangende moeder geweest die door haar simpele goedheid
een compensatie was voor de gestrengheid van Lady Marchmain, wier ‘aanraking
dodelijk was’, zoals haar zoon Sebastian getuigt. Het gaat hier echter vooral over
haar functie als godsdienstig symbool; de God van de kinderjuffrouw zou de eigenlijke
god van Brideshead zijn volgens Kees Fens. Als men nu bij elkaar zet wat zij zelf,
en anderen over haar, in dit verband hebben gezegd, is het resultaat enigszins
onthutsend. Zij gelooft niet in de bekering van Sebastian; ‘hij is altijd een kleine
heiden geweest’. Als zij hoort dat Julia is gescheiden en met Charles wil trouwen,
is zij ervan overtuigd dat dit met de beste bedoelingen geschiedt; de tekst (Waugh)
voegt er als commentaar aan toe: ‘het behoorde niet tot haar godsdienst aan de
juistheid van Julia's daden te twijfelen’. Het hoogtepunt van haar symbolische taak
bereikt zij in de epiloog van de roman, wanneer het intense leven in Brideshead is
stilgevallen en alleen nog de kapel met de godslamp en de oude kinderjuffrouw over
zijn. Deze vertelt aan Charles die haar opzoekt, hoe zij met weemoed terugdenkt aan
de heerlijke tijd dat de vrienden van
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Mottram - feitelijk een stelletje profiteurs - op Brideshead logeerden: ‘Wij hadden
zonder het te weten engelen in ons midden’. Als de kinderjuffrouw ergens een
symbool van is, dan vertegenwoordigt zij de onvoorwaardelijke trouw van een simpele
ziel, niet tot oordelen bekwaam, aan een adellijke familie. Zo krijgen de religieuze
voorwerpen in haar kamer en de kapel een andere betekenis dan Kees Fens eraan
toekent. Het leven in Brideshead is niet opgegaan in het zich altijd handhavende
roomse geloof, maar dit geloof is de laatste rest van een betreurde vergane glorie.
De roman is wellicht minder religieus dan Waugh hem had bedoeld.
Op deze wijze is het standpunt van Kees Fens voldoende gerelativeerd. Een
totaalbeeld van het katholicisme in Brideshead Revisited is hiermee nog niet gegeven;
enkele belangrijke personages bleven nog onbesproken.
Dat geldt allereerst Cordelia, de jongste dochter van de Marchmains. Veel meer
dan de kinderjuffrouw zou zij het symbool kunnen zijn van de goede zijden van het
geloof op Brideshead. Zij beleeft haar rechtlijnig geloof op kritische wijze, met
fantasie en enthousiasme. Zij vertoont de uiterst zeldzame combinatie van orthodoxie
en barmhartigheid. Meestal is de rechtgelovige hard voor zichzelf en voor anderen,
hetgeen dan wordt aangeprezen als ‘ware’ liefde. Cordelia is mild; zij helpt Sebastian
tegen de bevelen van haar moeder in en zij blijft hem trouw door alles heen. Zij is
een verrukkelijk, speels personage. Maar toch: zij vertelt haar stervende vader dat
hij een misdaad heeft begaan!
De godsdienstige overtuiging van Sebastian heeft te lijden van een breuk die de
structuur van de roman ontsiert. Juist op het moment dat zijn religieuze ervaringen
echt interessant worden, verdwijnt hij naar de achtergrond om plaats te maken voor
Julia. De roman is een combinatie van twee bijna losstaande verhalen die niet
samenstromen, want in de slotscène rond het sterfbed van Lord Marchmain speelt
Sebastian geen enkele rol meer. Het zou mij niet verbazen als een nauwkeuriger
analyse aan het licht zou brengen dat Waugh te toegevend en enigszins sentimenteel
is ten opzichte van Sebastian. Sebastian is een geïdealiseerde Waugh; beiden zijn
diep melancholisch van aard; beiden zijn ziekelijke alcoholisten; en Sebastian behoort
tot de hoge adel waartoe Waugh zich zo gaarne had gerekend.

Een andere literaire benadering
Een andere waardering voor een bepaalde vorm van katholicisme is echter niet de
enige oorzaak van mijn meningsverschil met Kees Fens. Onze lite-
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raire benadering van deze roman loopt uiteen. Brideshead Revisited is een verhaal
dat, zoals vele vertellingen, wordt gedragen door symbolen. Fens behandelt deze
symboliek m.i. alsof zij een zuiver poëtische werking bezit; daardoor verwaarloost
hij het vertelelement van de roman. In de poëzie gedraagt de symboliek zich immers
op vrijere wijze dan in een roman; zij biedt in een gedicht een structuur van associaties
aan waarvan de elementen op allerlei wijzen door de lezer met elkaar kunnen worden
verbonden. In een roman is de symboliek geheel ingebed in het verhaal en wordt in
haar associaties bepaald door de inhoud van de vertelling.
Zo heeft Fens niet voldoende acht geslagen op hetgeen over de kinderjuffrouw
wordt verteld; hij behandelt haar als een vrije, losstaande gestalte en verbindt haar
dan op associatieve wijze met andere motieven van de roman. Krachtens ditzelfde
vrije symbolenspel acht Fens het een grote vondst dat de agnosticus van het verhaal
Charles Ryder uiteindelijk ook katholiek wordt. Dit is inderdaad een symbolische
totale ‘terugkeer naar Brideshead’. Maar als men in rekening brengt wat over Ryder
is verteld, hoe hij steeds op milde wijze de rationaliteit en de humaniteit heeft
verdedigd, althans in het eerste deel van de roman, dan is zijn bekering een irrationeel
en raadselachtig gebeuren. Opnieuw zou men, evenals bij het kruisteken van Lord
Marchmain, kunnen zeggen dat deze onverwachte ommekeer nu juist de meest
klemmende uitdrukking is van de kracht van het roomse geloof. Behoort men dan
niet de conclusie te trekken dat dit geloof geen onderwerp van een verhaal kan zijn?
De pure willekeur krijgt zo het laatste woord; wat vooraf is gegaan heeft geen enkele
gelding voor het gelovige vervolg. Het ‘credo quia absurdum’ maakt niet alleen
redelijk nadenken maar ook het vertellen over het geloof onmogelijk.
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Forum
De autobiografie van Maarten 't Hart
Behalve zes romans, een novelle, een indrukwekkende hoeveelheid kritische en
essayistische artikelen, wetenschappelijke publikaties over ratten en stekelbaarzen,
heeft Maarten 't Hart (o 1944) in minder dan tien jaar tijd om en bij de vijftig verhalen
geschreven. Ter vergelijking: Elsschot heeft er 35 jaar over gedaan om een oeuvre
bij elkaar te schrijven dat niet veel omvangrijker is dan alleen maar de verzamelde
verhalen van 't Hart1. Voorlopig houdt dit nog geen oordeel in over de kwaliteit van
zijn literaire produktie, wel een constatering van de merkwaardige snelheid waarmee
ze tot stand komt.
In de verzamelbundel heeft Maarten 't Hart zijn verhalen chronologisch geordend,
d.w.z. dat de leeftijd van de hoofdfiguur (meestal ‘ik’, maar in de laatste
verzamelbundel De zaterdagvliegers van 1981 ook soms ‘hij’) gebruikt werd als
ordeningsprincipe en ‘zodoende kan deze verzamelbundel worden beschouwd als
een autobiografie in verhalen’ (Verantwoording, p. 589).
De bundel Mammoet op zondag (1977) bevatte thematisch de rijkste
verscheidenheid aan verhalen: gesprekken in het baarhuisje op het kerkhof over de
dood - calvinistisch zonde-en schuldbesef - verliefdheden - het academisch milieu
en het studentenleven in Leiden - ratten en hun gedragingen - sporadisch een
(anti-)feministische noot. Met deze opsomming is de horizon van 't Harts wereld
meteen afgegrensd.
Het vrome volk (1974) was thematisch ongetwijfeld de meest homogene bundel.
Het nauwe keurslijf van het naar de letter beleefde geloof wordt er in zijn verschillende
facetten beschreven: de verveling van het verplicht kerkbezoek, de autoriteit van de
bijbel, de verdringing van de seksualiteit, de godsdienstwaanzin van sommige
‘vromen’, het groeiende ongeloof en de twijfel bij velen, de apocalyptische visioenen
van de Wederkomst van Christus en de angst om bij de verdoemden gerekend te
zullen worden, immers: ‘Twee zullen er op één veld zijn, de één zal aangenomen
worden, de ander niet’ (geciteerd op p. 135 en 280).
In De zaterdagvliegers (1981) komen er nog maar twee thema's bij: het mislukte
leraarschap in de verhalen ‘De versnijdenis’ en ‘Het longvolume’, en het succesrijke
auteurschap. Niet zonder ijdelheid voert Maarten 't Hart zichzelf ten tonele als een
door radio, TV en de geschreven pers achtervolgd schrijver in de verhalen ‘Onder
de witte knop’ en ‘Het Muiderslot’. In contrast daarmee relativeert hij zichzelf in het
verhaal ‘De eerste lichting’ (dat niet in de ik-vorm geschreven is overigens) door
zich voor te doen als een wereldvreemde, in een literair kringetje opgesloten

1

Maarten 't Hart, Alle verhalen, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982, 590 pp., f42,50, BF.
670.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

850
naïeveling. Om een eenvoudige vergissing - hij had twee artikelen in de verkeerde
briefomslag gestopt - ongedaan te maken verzint hij de meest tijdrovende, buitenissige
en vooral inefficiënte oplossing.
Bij het lezen van de fictionele autobiografie van Maarten 't Hart ontmoet je in het
verhaal ‘De zaterdagvliegers’ volgende uitspraak over de ik-figuur. Ze is afkomstig
van Japie, een ongetrouwde overbuur die aan duivensport doet. ‘Jij bent pas twaalf,
maar ik vind je toch een heel verstandige jongen; jij zult je hele leven zo blijven als
je nu bent, zo schrander, en naïef en jongensachtig. Je zult onherroepelijk later te
horen krijgen van vrouwen - als je je ermee inlaat, maar doe het toch niet - “wordt
nu eindelijk eens volwassen” (...)’ (p. 147-148). Een betere samenvatting van Alle
verhalen kan niet gegeven worden. Terecht mag men ook beweren dat Maarten 't
Hart de onvolwassenheid van zijn ik-personage koestert, waardoor dit telkens zgn.
nieuwe verliefdheden kan ervaren en opschrijven. Het verhaal ‘Paard jagend op
buizerd’ (pp. 358-380) - de mini-versie van de in 1980 gepubliceerde roman De
droomkoningin - is een gedramatiseerde bezinning op het verschijnsel verliefdheid
tegen de achtergrond van het huwelijk. Volgens de Française die hij in Duitsland op
een congres over baltsgedrag ontmoet, blokkeert het huwelijk de emoties volledig
‘omdat je, als je van iemand houdt en hij houdt ook van jou, hem zoveel verdriet
kunt doen’ (p. 369).
Dit romantisch verdriet en de gecultiveerde onvolwassenheid zijn twee bronnen
waaruit 't Hart voortdurend put. Ook stilistisch is de romantische schrijfwijze een
constante in zijn verhalen, men leze er maar het slot van het verhaal ‘Afspraak’ (p.
277-278) op na of volgend kort citaat uit het nog niet eerder gebundelde verhaal ‘De
posthoornspion’ van 1981. De ik-figuur is er in Leiden op stap met een nuchter
onderzoeker uit Oxford, die alleen ziet wat er is en dus eigenlijk niets ziet: ‘Hij zag
de gebouwen niet, hij zag het meisje niet dat achter één van de ramen zat en waar ik
altijd een brok van in mijn keel krijg, hij zag ook het lichte, vrolijke groen niet dat
aan het einde van de straat de hemel versierde en waar je toch nog doorheen kon
kijken naar verre hemels en donkerblauwe luchten en kleine, witte wolkenveren’ (p.
474). Dat die verliefdheden ook met de nodige sentimentaliteit beleefd worden ligt
voor de hand. Er wordt in 't Harts verhalen nogal wat afgebloosd, gehuild, getreurd,
tersluiks naar de geliefde gekeken, sprakeloos gestaan, met ontroering een hand
vastgehouden, slapeloze uren doorgebracht, diep in de ogen gekeken, blonde resp.
zwart glanzende haren bewonderd in de zon, enz. En ‘het verlangen om een
verliefdheid tot een goed einde te brengen, niet gehinderd door schuldgevoelens’ (p.
370) zou men de grootste gemene deler kunnen noemen van alle onvervuld gebleven
verlangens.
Er zijn dus duidelijk niet alleen verlangens maar ook schuldgevoelens, die hem
samen met de bijbelkennis ingelepeld werden. Zoals Wolkers meer dan een decennium
eerder en zoals zijn wat oudere generatiegenoten Biesheuvel en Siebelink rekent 't
Hart in zijn verhalen en romans af met het christelijk geloof uit domineesland. Die
afrekening is een derde constante in zijn literaire oeuvre. In tegenstelling echter tot
Siebelinks verklaring, dat hem als kind voortdurend het volgende voorgehouden
werd door zijn bijna mystieke, maar erg sombere, orthodox-protestantse vader: ‘als
je deze weg niet volgt, dan loopt het slecht met je af - en dat werd dan verdrietig
vastgesteld’2, zit het schuldgevoel bij 't Hart meer in hemzelf, minder in zijn omge2

Cf. Frank van Dijl, Schrijvers op de rand van '80, p. 44.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

851
ving. Tenminste als we de uitspraken mogen geloven die de ik-figuur zijn vader in
de mond legt, zoals: ‘Dominees zijn zeikperen, zegt mijn vader’ (p. 21). In Mammoet
op zondag vindt zijn vader dat hij op deze zondag, waarop het mammoetdok Maassluis
voorbijvaart, gerust per fiets een kijkje mag gaan nemen. ‘Maar, zei ik, (...) je mag
toch niet fietsen op zondag? - God knijpt wel een oogje toe, zei mijn vader, hij heeft
trouwens allebei zijn ogen hard nodig om dat reuzending in de gaten te houden’ (p.
135). Ook de pertinente uitleg van zijn vader over de bijslaap van Lot met zijn
dochters, die daarvoor nergens in de Bijbel worden veroordeeld (p. 163), wijst
alleszins op een merkwaardig ongecompliceerde en liberale geloofsvisie van de
vaderfiguur.
Maarten 't Hart is niet alleen schrijver, hij is ook etholoog, een wetenschapper die
het objectief waarneembaar gedrag van dieren bestudeert3. Over zijn proefschrift
over stekelbaarsgedrag deelt hij een en ander mee in het al genoemde verhaal ‘De
posthoornspion’, terwijl zijn boek over het gedrag, de leefwijze en het leervermogen
van de rat het vertrekpunt is van het verhaal ‘Engagement’ (p. 301-310) waarin hij
de excessen beschrijft van een tot in het onzinnige voerende dierenliefde.
Het is duidelijk dat zijn literaire bedrijvigheid vaak in het verlengde ligt van zijn
wetenschappelijke. ‘Het begin van veel wetenschap is het vermogen om iets dat
iedereen uit het dagelijkse leven kent met een fraai klinkende term te benoemen’ (p.
480) schrijft hij. Wat relativerend klinkt m.b.t. de beoefening van de ethologie als
wetenschap, is blijkbaar inspirerend voor de etholoog als schrijver, die zijn dagelijkse
bezigheden al dan niet met fraai klinkende woorden tot verhalen transformeert. Die
verhalen, waarin hij zijn beroepsbezigheden beschrijft, vind ik het best geslaagd; 't
Hart verliest zich niet in jargon, maar weet zeer veel sfeer te scheppen door accurate
natuurbeschrijvingen. Hij leert je al lezende zien, horen, schakeringen aanbrengen,
minimale wijzigingen en verschillen opmerken en noteren. In de mengeling van
realistische observatie en romantische vertekening is Maarten 't Hart op z'n best.
Voorbeelden daarvan zijn ‘Microklimaat’ (p. 209-233), ‘Hoogzomer in april’ (p.
279-293) en ‘De waterstaafwants’ (p. 501-519). Zeer spannend wegens hun
thriller-effecten zijn ook ‘Zondagavondslang’ (p. 488-500) en het documentaire
verhaal ‘Ongewenste zeereis’ (p. 421-453). Hierin maken we de avonturen mee van
't Hart als adviseur voor de filmopnamen met ratten in ‘Nosferatu’ van Werner
Herzog.
Gecultiveerde onvolwassenheid, romantische verliefdheid en verdriet, bijbels besef
van zonde en schuld, nauwkeurige observaties van natuurverschijnselen en diergedrag,
dat zijn de thema's van 't Harts verhalen.
Zijn hobbies: poëzie, muziek en (anti-)feminisme komen ook wel geregeld ter
sprake, maar vormen haast nooit de eigenlijke verhaalkern. 't Hart citeert veel en
stalt zijn enorme belezenheid en zijn vertrouwdheid met de klassieke muziek graag
uit. Uitspraken als ‘... want naarmate ik ouder word denk ik steeds vaker dat het enige
waar het op aankomt, behalve naar Bach, Mozart en Schubert luisteren en Leopardi
lezen, klimmen is in de richting van de witte toppen’ (p. 463) zijn legio. Zij passen
volledig in de mond van de romantische auteur die streeft naar de schoonheid en
zuiverheid van de woeste, ongerepte natuur, in het
3

Cf. Leo Geerts, Gesprek met Maarten 't Hart: Van Ratten en Mensen, in Streven, april 1977,
pp. 589-604.
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rimpelloze besef een egocentrische individualist te zijn, wat hij trouwens zelf schrijft
(cfr. p. 224).
In 1982 heeft 't Hart een synthese van zijn lectuur van en zijn eigen meningen over
het feminisme gepubliceerd in De vrouw bestaat niet. Daarin schrijft hij o.m.: ‘Nu
zijn lang niet alle kinderen gereformeerd, hervormd of katholiek opgevoed, maar als
je de feministische werken leest, lijkt het wel of geen enkel kind ooit religieus
geïndoctrineerd wordt. En toch lijkt mij religieuze indoctrinatie veel ingrijpender
dan indoctrinatie op het punt van de mannelijke en vrouwelijke rol’ (p. 36). Dat is
voor M. 't Hart blijkbaar het cruciale punt en daarom gaat zowat de helft van zijn
verhalen over een of andere vorm van religieuze tirannie, terwijl de problematiek
van het feminisme met boutades wordt afgedaan, zoals in volgende interpretatie van
de wet van Sullerot: ‘Vrouwen doen per land of per cultuur verschillend werk, maar
zij oefenen die beroepen uit die minder prestige genieten, en slechter worden betaald.
Toen ik dat las, sprong ik op, wierp de deur van mijn kamer open en riep over de
lege zolder: Ja, klopt, in onze cultuur maken vrouwen de riolen schoon, en halen
vrouwen het vuilnis op, en begraven vrouwen de doden’ (p. 576)4.
Op dit punt aangekomen, komt men onvermijdelijk terecht bij de vraag naar de
verhouding en de grens tussen literatuur en werkelijkheid. ‘Schrijf je op wat er zich
heeft afgespeeld dan zeggen de critici: “Dat kan niet waar gebeurd zijn”. Ook zij
beseffen dat er iets niet klopt, denken echter dat het een kwestie van literatuur is.
Maar literatuur is bedrog, is een poging om de dingen kloppend te maken en wie
daar het beste in slaagt, is de grootste schrijver’ (p. 587).
Anthony Mertens heeft in een artikel over het subjectivistisch proza in de jaren
zeventig5 als zijn mening te kennen gegeven, dat de zeer subjectief ingestelde auteurs
als Biesheuvel, Siebelink, 't Hart cs. de overtuiging toegedaan zijn dat ze wat te
vertellen hebben en dat wat ze te vertellen hebben authentiek is. Het is bekentenisproza
met een sterk autobiografisch karakter. 't Hart zelf bevestigt dat in de Verantwoording
van Alle verhalen. Opvallend is toch wel zijn beperkte belangstelling voor de
werkelijkheid buiten hemzelf en zijn wetenschappelijke werkkring. Een dubbele
verwijzing naar de treinkaping bij Beilen in december '75, waar een treinreiziger
doodgeschoten werd, terwijl hij op weg was naar een Sint-Nicolaasfeest bij zijn
schoonouders, zo luidt het in ‘De oneindigheid’ (p. 381-393), terwijl hij met L. in
een café zat, zo luidt het in ‘Ongewenste zeereis’ (p. 451), doen daar geen afbreuk
aan. Ook niet de paar verwijzingen naar de atoombom of de kernkoppen-kwestie in
verhalen uit zijn bundel van 1981. Als verhaalschrijver geeft 't Hart de voorkeur aan
de angsten van zijn calvinistisch verleden boven de dreiging van een waanzinnige
toekomst. Zijn omgang met de natuur als bioloog heeft hem blijkbaar gewapend met
een oeverloos vertrouwen in de onuitputtelijke natuurkrachten: ‘Het zal altijd blijven
doorgaan, alle feminisme ten spijt, altijd zullen tot het einde der tijden, man en vrouw
zich tot elkaar aangetrokken voelen. (...) En de kleine gebalde vuisten van groot
hoefblad zullen ook elk voorjaar weer opkomen, zelfs na een kernoorlog’ (p. 582).
Dit soort
4

5

Voor een wat diepergaande analyse dan die van 't Hart wil ik o.m. graag verwijzen naar de
artikelen van Valentina Borremans, Conviviale technologie voor vrouwen in de Derde Wereld,
en Iftikhar Ahmed, Technologie en vrouwen in de Aziatische landbouw, in Streven, januari
1983.
Cfr. Raster, 1979, nr. 9, pp. 100-108.
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optimisme en romantisch escapisme kan vele lezers bekoren en zal ongetwijfeld vele
anderen kregelig maken. Bij het lezen en herlezen van Alle verhalen komt men
inderdaad onder de bekoring van de meesterlijke sfeerschepping, maar ondervindt
men ook wrevel om de soms magere verhaalinhouden.
Daden moet je zo verfijnd begaan als zonden.
Hebben wordt iets wat je moet doen
met de voorzichtigheid van vrezen,
zoals zijn is: in een boek gelezen
hebben, en daar
behoedzaam een ander, misschien wel
jezelf, van wezen.

Die verzen zijn niet van Maarten 't Hart, maar van Herman de Coninck6. Ze
verwoorden uitstekend het dualisme waar M. 't Hart en vele van zijn geestesgenoten
onder lijden, maar ze spreken ook de troost uit dat dit dualisme schrijvende overstegen
kan worden door in elk verhaal behoedzaam een ander, misschien wel jezelf te wezen.
Joris Gerits

Wat is een Bisschoppenconferentie waard?
Begin mei keurde de National Conference of Catholic Bishops (NCCB), de
Amerikaanse Bisschoppenconferentie, de uiteindelijke versie van haar herderlijke
brief over de kernbewapening goed (we hopen er in een van de volgende nummers
op terug te komen). Twee voorlopige versies waren eraan voorafgegaan en in januari
jl. was een afvaardiging van de NCCB in Rome om overleg te plegen met de H. Stoel
en hun Europese collega's. Over die eerste twee ontwerpen van de brief was al een
en ander te doen geweest1. Over die bijeenkomst in Rome daarentegen was tot nog
toe niet veel uitgelekt. Waren de Amerikaanse bisschoppen vanwege hun radicale
standpunt naar Rome geroepen of hadden zij zelf om dit overleg gevraagd? En wat
was het resultaat ervan?
Van die ‘geheime’ bijeenkomst is nu een officieel verslag gepubliceerd. P.
Hebblethwaite analyseert hieronder slechts één aspect ervan; niet de eventuele
meningsverschillen over de inhoud van de brief, maar de status, het theologische of
morele gezag van zo'n brief. Als het gezamenlijke episcopaat van een land of regio,
een Bisschoppenconferentie, ‘collegiaal’ een uitspraak doet over een zo netelige
ethische kwestie als de kernbewapening, op welk gezag en met welk gezag doet zij
dat dan? Ook over die fameuze ‘collegialiteit’ bestaan blijkbaar nog
meningsverscillen.
Redactie
Er ligt nu een officieel verslag voor van de geheime bijeenkomst in het Vaticaan op
18 en 19 januari 1983 (Origins,
6
1

Slotregels van het gedicht ‘Belle Epoque’ uit de bundel Met een klank van hobo, p. 39.
Cfr. F.X. Winters, Amerikaanse bisschoppen en bewapeningswedloop, in Streven, oktober
1982, pp. 3-14.
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NC Documentary Service, 7 april 1983). Het is van de hand van P. Jan Schotte,
secretaris van de Pauselijke Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede. Enkele
details waren al bekend uit een memorandum van de Amerikaanse Aartsbisschop
John J. Roach en Kardinaal Joseph Bernardin (25 januari).
De bisschoppen van de VS zeggen met klem dat ze niet op het matje geroepen werden.
Hun standpunt inzake kernwapens, zoals voorlopig vastgelegd in het tweede ontwerp
van hun brief, werd ‘niet bekritiseerd, er waren geen bezwaren tegen’. Dat klinkt
nogal ongeloofwaardig. De bedoeling van de bijeenkomst was toch ‘de bezorgdheid
te vernemen van de Europese bisschoppen en leiding te krijgen van de Heilige Stoel’.
Welke bezorgdheid? Leiding waarin? Het verslag-Schotte prijst de Amerikaanse
bisschoppen voor hun ‘moed en nederigheid’ omdat zij bereid waren naar Rome te
komen voor deze ‘open gedachtenwisseling’. Maar moed heb je slechts nodig als je
onder kritiek staat en nederigheid om de kritiek te aanvaarden. Als de Amerikaanse
bisschoppen de bijeenkomst verder beschrijven als ‘een positieve en vruchtbare
uitwisseling van ideeën’, zal dat wel toe te schrijven zijn aan kerkelijke diplomatie
en haar tegenzin om toe te geven dat er echte wrijvingspunten zijn.
Uit het officiële verslag blijkt nu echter heel duidelijk waar de onenigheid lag. De
meest ernstige en radicale tegenwerking kwam van Kardinaal Joseph Ratzinger. Hij
opende het vuur met de stelling: de Amerikaanse Bisschoppenconferentie is helemaal
niet bevoegd om zo'n herderlijke brief te schrijven: ‘Een bisschoppenconferentie
heeft geen mandatum docendi, geen leeropdracht. Die opdracht hebben alleen
individuele bisschoppen of het College van Bisschoppen samen met de Paus’. Dit is
een verbazingwekkende uitspraak. Het gezond verstand zegt dat een groep
bisschoppen, als ze er werk van maken, allicht een meer gedegen leer verstrekken
dan bisschoppen in eenzame afzondering. We hoeven maar aan het Tweede Vaticaans
Concilie terug te denken om te zien dat een college van bisschoppen meer gewicht
in de schaal werpt dan de individuele bisschoppen die er deel van uitmaken. De
herwaardering van de collegialiteit was een van de grote resultaten van Vaticanum
II. Toch is Ratzingers uitspraak theologisch te verdedigen. Er is namelijk een school
die deze interpretatie van Vaticanum II voorstaat. Maar deze smalle interpretatie
wordt meer plausibel als je met open kaarten speelt. Had hij, wat meer voor de hand
ligt, gesproken van het munus docendi, het leerambt van de bisschoppen, dan had
hij moeten toegeven dat dit uit de bisschopswijding zelf voortvloeit. Nu hij van een
mandatum docendi, een leeropdracht, sprak, gaf hij te verstaan dat deze hun door
iemand gegeven moet worden. Er is een hemelsbreed verschil tussen een ‘plicht’
(een andere betekenis van munus) en een ‘vergunning’.
Hierachter steekt een debat over het wezen van een bisschoppenconferentie. Het
Concilie definieerde het zo: ‘Een bisschoppenconferentie kan omschreven worden
als een vergadering waarin de bisschoppen van een land of gebied hun herderlijke
taak gemeenschappelijk uitoefenen... in het bijzonder door vormen en programma's
van apostolaat, aangepast aan de tijdsomstandigheden’ (Decreet over de Bisschoppen
nr. 38, 1). Het motu proprio ter uitvoering van het Concilie, Ecclesiae Sanctae,
beveelt dan ook aan: ‘De bisschoppen van naties of gebieden die geen
bisschoppenconferenties hebben... zullen ervoor zorgen dat deze zo spoedig mogelijk
gevormd worden’. Bisschoppenconferenties werden dus duidelijk als een goede zaak
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gezien. Toch beschouwden van meet af aan niet alle commentatoren ze als dé uiting
van collegialiteit. Jérôme Hamer o.p. noemde ze in 1963 reeds: ‘partiële rea-
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lisaties van collegialiteit die niet los mogen worden gezien van het geheel’ (d.i. van
het hele college in eenheid met de Paus). In een artikel in Concilium in 1965 gaf
Ratzinger toe dat bisschoppenconferenties ‘een van de mogelijke varianten zijn van
bisschoppelijke collegialiteit’. Dat is meer dan wat hij nu zegt. Maar nu is hij
natuurlijk Kardinaal Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en Aartsbisschop
Hamer is zijn secretaris. Oude theologische stellingen worden niet gemakkelijk
opgegeven. Als het goeie moment er is, worden ze weer bovengehaald. En toch,
ondanks die vroege tegenkanting, deden de bisschoppenconferenties het aanvankelijk
niet slecht. Tot aan de Buitengewone Synode van 1969. Die werd bijeengeroepen
om over de kater van Humanae Vitae heen te komen. Bisschoppelijke commentaren
op de encycliek waren verre van eensluitend geweest; er waren er geweest die over
‘geweten’ spraken, en dat veranderde of verzwakte de draagkracht van de encycliek.
In die Synode was een van de sprekers die de autonomie van bisschoppenconferenties
wensten te beperken, Kardinaal Karol Wojtyla van Krakau. Hij waarschuwde tegen
‘nationalisme’, dat ‘altijd en overal een groot gevaar blijft voor de eenheid, het geloof
en de liefde van de Kerk’. In 1971 betuigde Henri de Lubac s.j. (nu kardinaal)2 zijn
instemming met Wojtyla's uitspraak en spande zich met kracht in om de
bisschoppenconferenties te kortwieken. Hij gaf toe dat ze ‘praktisch nut’ kunnen
hebben, maar daarmee sloeg hij ze niet hoog aan. Een echte theologische status
hebben ze niet. Als ze tot gemeenschappelijke uitspraken komen, zijn die alleen maar
‘collectief’, niet echt ‘collegiaal’. En dat kan ertoe leiden dat de rol van de individuele
bisschop te niet wordt gedaan door hem te binden aan bureaucratische structuren die
nu eenmaal inherent zijn aan de organisatie van een bisschoppenconferentie.
Kardinaal Ratzinger gaat nu, in 1983, niet in op de details van deze kritische
bedenkingen. Maar dat hoeft hij ook niet meer te doen als hij meteen stelt: ‘Geen
leeropdracht’. De leeropdracht wordt in de kerk immers uitgeoefend ofwel door de
individuele bisschoppen of door alle bisschoppen in eenheid met de Paus. Er bestaat
geen eigen collegiale taak voor intermediaire lichamen als bisschoppenconferenties.
Er zijn twee opmerkingen te maken bij Ratzingers theorie. Hij zegt dat alleen
individuele bisschoppen een leeropdracht hebben (‘zolang er geen nieuw Algemeen
Concilie komt’). Maar bij het huidige aantal van 3.600 bisschoppen is het zonder
meer uitgesloten dat de Paus persoonlijk kan toezien of hun lering in overeenstemming
is met de zijne. Dat zou misschien kunnen gebeuren via pauselijke diplomaten die
in zijn naam handelen. Maar dan keren we terug naar de preconciliaire toestand.
Bovendien is Ratzingers theorie in tegenspraak met de praktijk van de kerk sinds
Vaticanum II. Het is overduidelijk dat ‘intermediaire organen’ beschouwd worden
als de sleutel voor vernieuwing en ernstig genomen als ‘geloofsleraren’. De uitspraken
van de CELAM b.v., een federatie van Latijnsamerikaanse bisschoppenconferenties,
worden als ‘collegiaal’ beschouwd. Het is waar dat in dit geval de ‘eenheid met het
hoofd van het college’ uitdrukkelijk gemanifesteerd werd: Paulus VI was aanwezig
bij de opening in Medellín in 1968 en Johannes Paulus II in Puebla in 1979. Maar

2

H. de Lubac, Les Eglises particulières dans l'Eglise universelle, Aubier, 1971. In het hoofdstuk
‘Les conférences épiscopales’, pp. 87-97, zijn alle hier gegeven citaten van Ratzinger, Hamer,
Wojtyla te vinden. Over Wojtyla's opvattingen, ook Karol Wojtyla e il sinodo dei vescovi,
Vaticaan, 1980.
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verder werden de bisschoppen alleen gelaten om hun werk af te maken. En nog eens,
in de praktijk werkt Johannes Paulus bij voorkeur met bisschoppenconferenties,
eerder dan met individuele bisschoppen. Er zijn in de VS zoveel bisschoppen dat ze
niet allemaal op hetzelfde ogenblik hun ad limina-bezoek aan Rome kunnen brengen.
Maar kleinere, meer hanteerbare conferenties gaan en bloc en worden als groep
aangesproken. Verder heeft de paus tot nog toe bij al zijn bezoeken zijn belangrijkste
toespraak telkens voor de bisschoppenconferentie gehouden. Die wordt niet door de
televisie uitgezonden, maar geeft wel de pastorale grondtoon van het bezoek aan. En
het is, zoals hij zelf bij die gelegenheden nooit nalaat te zeggen, ‘een uitdrukking
van affectieve en effectieve collegialiteit’. De Nederlandse Synode van januari 1980
liet duidelijk zien hoe de bisschoppen beschouwd worden als een echte theologische
entiteit. Als alleen de individueel bisschoppen in hun bisdommen van tel waren, dan
hadden zij individuele ‘aangepakt’ kunnen worden. Maar ze werden wel degelijk
samen naar Rome geroepen en (terloops) herinnerd aan hun leerambt.
Het is moeilijk te gissen waarom Ratzinger, die dit recente gebeuren net zo goed
kent als om het even wie, het zo ostentatief over het hoofd wenst te zien.
Een tweede reden tot verbazing in het verslag-Schotte is de manier waarop sommigen
argumenteerden dat bisschoppen alleen een leer moeten voorhouden die ‘in geweten
bindend’ is. Als controversiële zaken aan de orde komen, ‘moeten ze verschillende
opties voorstellen of alleen hypothetische uitspraken doen’. Tegelijk werd gesteld
dat ‘het verkeerd is de leer van bisschoppen louter als een uitgangspunt voor discussie
voor te stellen’. Als we deze principes negeren, zo luidt het, stichten we ‘verwarring
bij de gelovigen’.
Dat zijn opmerkingen die heel ver leiden en eigenlijk ongerijmd zijn. Ze
veronderstellen dat bisschoppen alleen geroepen zijn om uitspraken te doen over
uitgemaakte zaken waarbij zij kunnen ‘binden in geweten’. Dit betekent dat ze alleen
maar kunnen herhalen wat al bekend is; een vrij overbodige bezigheid. In
controversiële zaken zouden ze hun mond moeten houden of vrijblijvend de
keuzemogelijkheden opsommen: blinden die minzaam blinden leiden. Men schijnt
niet te beseffen dat er ook andere, even waardevolle vormen van lering bestaan die
niet per se het laatste ‘afschrikkingsmiddel’ van de ‘verplichting in geweten’ nodig
hebben. Mensen moeten aangemoedigd worden tot moreel denken, aangepord tot
ethisch besef, kortom wakker gemaakt. Bovendien, als we erkennen dat er
verschillende niveaus van lering zijn, winnen de bisschoppen aan gezag en
geloofwaardigheid. Als ze zwijgen of alleen maar open deuren intrappen, hebben ze
natuurlijk niets te vertellen. En het zet al evenmin aarde aan de dijk als ze beschouwd
worden (of zichzelf beschouwen) als op alle domeinen beslagen rechters die, vanuit
hun verheven eminentie, onfeilbaar oplossingen bieden bij morele raadsels. We
kunnen ze beter zien als morele gidsen, die net zo verwikkeld zijn in de strijd om
moreel inzicht als ieder van ons en na hard werk en uitvoerig overleg ons hun
conclusies ter overweging aanreiken.
Er is in het rapport-Schotte nog een derde punt dat verbazing wekt. Het rapport
zegt: het criterium van een gezonde leer is ‘trouw aan de traditie van de kerk en de
leer van Johannes Paulus II’, maar nergens wordt verduidelijkt wat de leer van
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Johannes Paulus terzake is. Hij was nochtans bij de hand, op 200 m afstand, een paar
trappen op. Maar er was geen communicatie. Dat niet alleen. In de aansluitende
audiëntie voor vertegenwoordigers van de VS op 21 januari ‘kwam het onderwerp
van het herderlijk schrijven niet ter sprake’.
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Wat deze - kennelijk opzettelijke - afwezigheid van de paus bij de gesprekken nog
verwonderlijker maakt is dat zijn eigen standpunt besproken werd en van vitaal
belang geacht. Zo ontstond de absurde situatie, dat Kardinaal Agostino Casaroli het
gat moest stoppen door ‘een persoonlijk commentaar’ te leveren op Johannes Paulus'
boodschap voor de Verenigde Naties van 11 juni 1982. ‘Hij deed dit’, legt het
rapport-Schotte uit, ‘niet als een gemandateerde interpretator, maar op grond van
zijn kennis van tekst en context van de boodschap’. Hij wist er dus eigenlijk niet veel
meer van dan wie ook. Hij bevond zich in een weinig benijdenswaardige positie: hij
moest ‘deduceren’ wat de pauselijke leer wel zou kunnen zijn, tastend zijn weg
zoeken en al wat hij zei inkleden in omzichtige formuleringen als: ‘Dit stond de
Heilige Vader ongetwijfeld voor ogen’ enz. Dit lijkt toch wel een vreemde manier
van doen. Het is net of de paus de bisschoppen een moeilijk raadsel had voorgelegd
en hen dan alleen liet om te gissen wat het kon betekenen. Het zal ongetwijfeld zo
voorgesteld worden dat hij ‘de bisschoppen vrij wilde laten om zelf uit te maken wat
ze willen’. Maar een dergelijke terughoudendheid was nergens te bekennen in de
Nederlandse Synode. Hoe dan ook, hoewel de bisschoppen van de VS het in de
discussie niet moesten afleggen - zij verdedigden hun stelling behoorlijk en het
standpunt van hun opponenten werd alleen maar parallel tegenover het hunne geplaatst
- zij gingen waarschijnlijk naar huis met het voornemen hun pastoraal te wijzigen in
overeenstemming met wat ze in Rome gehoord hadden. In laatste instantie echter,
toen zij op 4 mei jl. in Chicago met een overweldigende meerderheid de definitieve
versie van hun brief goedkeurden, keerden zij terug naar hun oorspronkelijke
standpunt.
Zo zijn in de geheime vergadering in Rome vragen opgeworpen over de moraliteit
van de kernbewapening zonder dat ze opgelost werden. Maar de diepere betekenis
van het gebeuren ligt elders: welke kerkopvatting heeft het gehaald of niet gehaald?
Welke prijs wil men nu betalen voor de collegialiteit? En hoe moet men zich
voorstellen dat de leer ooit kan ontwikkelen?
Peter Hebblethwaite
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Boekbespreking
Godsdienst
H.A.R. Gibb, De islam. Een historisch overzicht, vert. L.O. Schuman,
Boom, Meppel/Amsterdam - Denis, Deurne, 1981, 180 pp., BF. 545.
Deze inleiding in de islam van de beroemde arabist Hamilton Gibb dateert al van
1949 en schijnt inmiddels tot de klassieke werken op dit gebied te worden gerekend.
Zoals de in de Nederlandse editie toegevoegde ondertitel al aangeeft is het boekje
voornamelijk historisch van opzet en gaat het, vanuit de ontwikkelingsgang van de
islam, met name in op de sociale en organisatiestructuren daarvan. De uiteenzetting
van de leer verschuift daardoor wat naar het tweede plan, en wat dat betreft blijft
men na lezing ook nogal onbevredigd achter. Ook de recente, politieke maar ook
godsdienstige, opleving van de islam komt, ten gevolge van de al oudere datum van
dit boek, niet meer aan bod; aan het slot laat Gibb zich ten aanzien van de
overlevingskansen van de islam in een moderne samenleving zelfs uitgesproken
sceptisch uit. Voor de eerste (Engelse) editie van het boek is dat misschien
begrijpelijk, maar in een Nederlandse uitgave die, naar men mag vermoeden, mede
met het oog op deze heropleving en toegenomen importantie van de islam op de
markt is gebracht, wekt zoiets toch verwondering. (Zo wordt Iran bij de bespreking
van het sji'itisme slechts één keer terloops genoemd.) Ook de Nederlandse vertaling
laat nogal wat te wensen over, vooral doordat de vertaler nauwelijks enige afstand
heeft weten te nemen van de Engelse zinsbouw en predominantie van het werkwoord.
Ger Groot

Filosofie
Hans Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Suhrkamp,
Frankfurt/M 1981, 803 pp., in 3 bdn., DM. 27.
Met de constatering dat de Copernicaanse omwenteling veel méér inhield dan alleen
een gewijzigd zicht op de structuur van het heelal in strikt kosmologische zin zegt
men inmiddels al niet veel nieuws meer. Dat deze wetenschappelijke revolutie op
veel meer niveaus van het denken dan alleen dat van de sterrenkunde (de theologie,
filosofie, maar ook bijv. op het literaire of in bredere zin wetenschappelijke vlak),
ja zelfs op het denken als zodanig diepgaande invloed heeft uitgeoefend is reeds lang
vrijwel iedereen duidelijk, ook al verkeert men omtrent het precieze verloop van dat
beïnvloedings- en omverwerpingsproces dan ook vaak nogal in het onzekere en komt
men zelden verder dan enkele zeer globale noties daaromtrent. In zijn geruchtmakende
studie Against Method heeft Paul Feyerabend zich enkele jaren geleden al uitgebreid
met de Copernicaanse omwenteling beziggehouden, waarbij hij vooral liet zien dat
het popperiaans model van wetenschappelijke vooruitgang in geen enkele opzicht
met de werkelijkheid overeenstemt (zolang men dat model tenminste als een feitelijke
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beschrijving van de wetenschappelijke werkwijze, en niet als een logische
reconstructie achteraf opvat).
Beperkte Feyerabend zich in zijn studie dus vooral tot de wetenschapstheoretische
aspecten van Copernicus' doorbraak, Hans Blumenberg neemt in dit omvangrijke
essay veeleer een ‘geistesgeschichtlich’ of ‘mentaliteitshistorisch’ standpunt in. Hem
interesseert vooral de invloed van Copernicus' ontdekking op het wereldbeeld zoals
dat
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door tijdgenoten en latere generaties werd ervaren.
Zoals ook in andere publikaties gaat Blumenberg daarbij vooral tewerk via een
uitgebreide lezing van wat er heel de westerse geschiedenis door zoal over de visie
op het heelal is geschreven, mn. in de delen 1 en 4 van het voorliggend essay. In de
delen 2 en 3 worden de stand van zaken in de late Middeleeuwen en de doorwerking
van Copernicus in zijn directe opvolgers (o.a. Rheticus, Bruno en Galilei) behandeld,
terwijl de laatste twee delen de meer perifere onderwerpen van de met Copernicus'
hemelbeschouwing samenhangende (en misschien deels daardoor voortgebrachte)
optica en het begrip ‘Copernicaanse omwenteling’ bespreken.
Waarlijk geen geringe opgave, maar Blumenberg beweegt zich met grote
wendbaarheid door heel de geschiedenis van het westerse denken en over een bijna
onwaarschijnlijk breed veld van studiegebieden en deeldisciplines, waarbij hij ook
zijn belezenheid in de voetnoten niet onder stoelen of banken steekt. Dwingt alleen
al de pure kwantiteit van het geheel een zeker ontzag af, toch kan men zich moeilijk
aan de indruk onttrekken dat Blumenbergs overzicht soms wat té breed uitgemeten
is en té glad in elkaar steekt om helemaal geloofwaardig te zijn; een indruk die nog
versterkt wordt wanneer men op die gebieden waarmee men zichzelf enigszins
vertrouwd acht in Blumenbergs sweeping statements nogal wat onvolmaaktheden
meent te kunnen ontdekken: snelle karakteriseringen, fraaie samenvattingen en
inventief gelegde verbanden, die desondanks niet helemaal kunnen overtuigen.
Dat is de reden waarom dit boek, ondanks de fysieke omvang ervan, in het begin
van deze recensie als essay werd gekenschetst. Een essay dat misschien nog het best
geplaatst kan worden in de Frans-retorische traditie uit de school van de Ecole
Normale Supérieure. Een brede algemene kennis, gestoffeerd met talrijke details,
wordt opgenomen in een imponerende betoogtrant die grootse panorama's schetst;
en Blumenberg staat daarboven als de veldheer die alles, in de breedte én in de (deels
kunstig gesuggereerde) diepte, domineert.
Wil deze onwelwillende beschrijving nu zeggen dat men Die Genesis der
kopernikanischen Welt nu maar beter kan gebruiken om er de kachel mee aan te
maken? Nee, dat zeker niet. Om te beginnen kan men bewondering hebben voor het
journalistiek-reto-
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risch talent dat Blumenberg ten toon spreidt; ook deze semi-literaire vorm verdient
op haar eigen merites te worden beoordeeld en gewaardeerd. En ten tweede is dit
boek het ook inhoudelijk op een aantal punten zeker waard gelezen te worden. Met
name waar Blumenberg zich meer bij zijn eigenlijke onderwerp houdt (vooral in het
tweede en derde deel) krijgt men een meestal verhelderend inzicht aangeboden in
de moeizame wijze waarop het ‘Copernicaanse wereldbeeld’ tot stand is gekomen
en de bezwaren (vaak heel andere dan men meestal wel denkt) die daartegen werden
opgeworpen. Lezenswaard is het boek dus zeker, maar enige waakzaamheid is daarbij
wél geboden.
Ger Groot

Brian Hebblethwaite en Stewart Sutherland (red.), The philosophical
frontiers of Christian theology, Essays presented to D.M. MacKinnon,
Cambridge University Press, Cambridge, 1982, 252 pp., £17,50.
Het ligt min of meer voor de hand dat een afscheidsbundel zich met name richt op
het gebied waarmee degene aan wie deze wordt aangeboden zich tijdens zijn actieve
leven het meest heeft beziggehouden. En het grensgebied tussen theologie en filosofie
is, blijkens de in deze bundel opgenomen bibliografie, altijd de centrale interesse
van MacKinnon geweest. Vanuit deze algemene plaatsbepaling gaan de, in totaal
twaalf, bijdragen zeer verschillende richtingen op, gerangschikt onder vier
‘hoofdstromen’: ‘Athens and Jerusalem’, ‘Theological enquiry after Kant’,
‘Metaphysics and morality’ en ‘Truth and falsehood in theology’. Tot de meest
opvallende daarvan behoren het artikel ‘Athens and Jerusalem: joint witnesses to
Christ?’ van G.W.H. Lampe, die met name interessante zaken te melden heeft over
de interpretatie van het Driekoningenverhaal, en de discussies rond het spreken over
God en het analogiebegrip bij Thomas (en in het tweede geval ook bij Barth) in de
artikelen ‘Ideology, metaphor and analogy’ van MacKinnons opvolger Nicholas
Lash en ‘Notes on analogical predication and speaking about God’ van Roger White.
Ger Groot

J.P. Stern, A Study of Nietzsche, Cambridge University Press, Cambridge,
1979 (paperback 1982), 220 pp., £6,95.
‘A critical reconstruction of what Nietzsche wrote,’ zo karakteriseert Stern zijn Study
of Nietzsche die al enige jaren oud is, maar nu in paperback is verschenen. Zoals
bekend heeft Stern inmiddels, samen met de classicus Silk, ook een detailstudie van
Nietzsches Geburt der Tragödie gepubliceerd (Nietzsche on Tragedy, enige tijd
geleden al in deze kolommen besproken), waarin al evenzeer van een hoogst kritische
benadering sprake was. Een kritiek die overigens, naast alle idolatrie die zich de
laatste jaren rond de figuur van Nietzsche afspeelt, weldadig aandoet. Want het gaat
Stern in eerste instantie om een ‘systematic view’ (94) van datgene wat Nietzsche
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zegt; een stadium dat vaak té snel wordt overgeslagen om direct over te gaan naar
de vraag hoe hij schreef, maar dat zowel voor het begrip van Nietzsches denken zelf
(‘His aim is a systematic doctrine’ (114) stelt Stern vast), als voor dat van zijn receptie
niet zonder belang is.
Vandaar dat Stern spreekt van een ‘reconstructie’, een poging tot systematisch
samenvatten van datgene wat Nietzsche over allerlei, vaak hoogst controversiële,
vraagstukken dacht en hoe hij zijn ‘systeem’ uiteindelijk beoogde. Vandaar misschien
ook de talrijke motto's uit Shakespeare's Hamlet, waarmee Stern elk hoofdstuk begint:
Hamlet, de tobbende en weifelende personificatie van het systematische,
‘levensvijandige’ filosofische denken dat Nietzsche als zijn grote tegenstander zag.
Terecht merkt Stern, na een hoofdstuk waarin hij op deze ‘levensvijandige’ wijze de
inhoud van Jenseits von Gut und Böse heeft trachten te systematiseren, dan ook op
dat ‘Nietzsche would have disliked reading most of the previous chapter’ (93). Een
‘dislike’ die zeker nog zou zijn toegenomen als hij had gezien hoe Stern vervolgens
vrijwel alle centrale categorieën uit zijn denken op een hoogst nuchtere maar des te
vernietigender manier onder kritiek stelt. Herhaaldelijk dringt zich daarbij de vraag
op naar de verantwoordelijkheid van Nietzsche voor de nazi-ideologie, die zo rijkelijk
uit zijn ideeën zou putten. Terecht betracht Stern daarbij grote terughoudendheid, al
merkt hij wel, niet minder terecht, op dat ‘had he discovered a philosopher in a similar
predicament, facing a similar charge, it is unlikely that Nietzsche would have
exonerated him’ (129).
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Pas na constatering dat Nietzsches denken, in een dergelijke filosofische reconstructie,
op niets anders uitloopt dan een ‘self-destructive strenuousness of (a) strange morality’
(141) en een onhoudbaar geheel van paradoxen en kortsluitende (bovendien vaak
weinig steekhoudende) redeneringen, snijdt Stern het tweede deel van zijn in het
voorwoord ontvouwde studieopzet aan: ‘a characterization of his mode of writing
(which) is intended to suggest with what expectations we should read him’. Enigszins
ironisch belandt hij daarbij (langs andere weg en misschien ook wel wat tegen zijn
zin) dicht in de buurt van de hedendaagse Fransstructuralistische interpretaties die
hij in het begin van zijn boek nog wat meesmuilend afdoet. Maar waar Stern de
betekenis van Nietzsches werk uiteindelijk toespitst op het vraagstuk van de stijl
(‘Nietzsche's hybrid mode of writing... a provocation of the genre theories and tacit
assumptions on which French and English kinds of discourse are founded’ - 201),
is hij niet zo ver meer verwijderd van de positie die Derrida in Eperons inneemt; een
toenadering die, na al Sterns pogingen tot reconstructie, in zijn karakterisering van
Nietzsches werk als ‘the act of writing as demolition and deconstruction’ (198) bijna
woordelijk haar beslag lijkt te krijgen. ‘What Nietzsche teaches us is not to read
philosophy as literature, let alone literature as philosophy, but to read both as closely
related forms of life (in de zin van Wittgenstein)... challenging, through this mode
of writing, the dichotomy of ‘scientific’ versus ‘imaginative’, or again the antitheses
between ‘concept’ and ‘metaphor’, ‘abstract’ and ‘concrete’... (201).
Heel de argumentatie van Sterns boek wordt in zekere zin samengevat in de
constatering dat ‘Nietzsche's ultimate intention was not to destroy metaphysics but
to create a new, more timely system. In that, as in all his extended projects, he failed
- again I think we may say, fortunately. There is no Nietzschean revolution, but there
is a new way of looking at the world - his world and ours - and a new style of
describing it’ (200). Een stijl, of een ‘variety of styles’ die door Derrida wordt
geïdentificeerd met de bij Nietzsche zo centrale categorie van ‘der grosse Stil’. Een
dergelijke conclusie trekt Stern nog niet, maar men mag vermoeden dat hij het op
dit punt wel met de Franse denker eens zou zijn.
Ger Groot

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

862

Keith Graham (red.), Contemporary Political Philosophy, Radical Studies,
Cambridge University Press, Cambridge, 1982, 159 pp., hardcover £12,50,
paperback £4,50.
Wat moet men aanvangen met een bundel van zes nogal ongelijkmatige artikelen
die elk een min of meer gedetailleerd onderwerp uit de politieke filosofie bespreken,
maar waarin nauwelijks een lijn valt te ontdekken en waarvan ook de aanleiding tot
publikatie in het vage blijft? De samensteller Keith Graham wijst in zijn voorwoord
op de opleving van de politieke filosofie in de Angelsaksische landen, m.n. ten
gevolge van de geruchtmakende publikaties van Rawls en Nozick en de ten lange
leste aangegane discussie met het marxisme, maar dat kan toch nauwelijks als
voldoende reden worden aangemerkt. Ook de ondertitel helpt ons bij de plaatsbepaling
van dit bundeltje niet verder: ‘Radical Studies’ heet het, maar bij nader toezien blijkt
die radicaliteit uit niets anders te bestaan dan de grondigheid die de filosofie altijd
al vanuit haar wezen eigen is: ‘radical in focusing on the fundamental principles and
arguments underlying particular political postures’ (2).
De artikelen zelf concentreren zich op enkele discussiepunten, her en der over het
gebied van de politieke filosofie verspreid; hun eenheid (voor zover daarvan sprake
is) moet vooral komen uit het feit dat ze alle in de analytische traditie staan. En dat
betekent niet alleen een zekere verwantschap in ‘stijl’, maar, zo wordt men zich bij
lezing van dit bundeltje bewust, ook eenzelfde onderliggende, sterk individualistische,
zelfs monadische, antropologie. Uitgangspunt van alle overwegingen vormt steeds
weer het soevereine individu dat (anders dan in vele continentale tradities)
aanvankelijk nauwelijks enige sociale component lijkt te bezitten. Wél komt Keith
Graham in zijn bijdrage over ‘Democracy and the autonomous moral agent’
uiteindelijk bij een dergelijk ‘inherent’ sociaal aspect van het individu uit, maar dat
toch pas a posteriori en niet op grond van een wezenlijke bepaling van de menselijke
persoon.
Interessant is het zeker deze ‘familietrek’ in de Angelsaksische politieke filosofie
op te merken en enkele van de opgenomen bijdragen (naast die van Graham ook het
artikel ‘Does equality destroy liberty?’ van Richard Norman en Russell Keats discussie
over ‘Liberal rights and socialism’) zijn ook alleszins leesbaar, maar een zelfstandige
bundel als deze is daarmee toch nog steeds niet gerechtvaardigd.
Ger Groot

Søren Kierkegaard, Denken en zijn, vertaling van Gerard Rasch, inleiding
en annotaties van Teddy Petersen, Boom, Meppel/Amsterdam - Denis,
Deurne, 1982, 173 pp., BF. 545.
Het is mede het gevolg van het weinig systematisch karakter van zijn geschriften dat
het denken van Søren Kierkegaard, ook al wordt het belang ervan voor een groot
deel van de moderne filosofie unaniem bevestigd, voor velen nogal duister en
onbekend is gebleven. Een deeltje als dit, in de serie Boom-klassiek waarin getracht
wordt filosofen aan de hand van een centrale tekst te presenteren, staat dan ook voor
een niet onaanzienlijke taak: de auteur in een beknopte, heldere en tegelijk enigszins
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omvattende inleiding te introduceren én met een of meerdere goed gekozen teksten
of tekstfragmenten een proeve te geven van diens filosofisch schrijverschap. Is dit
deeltje daarin geslaagd? Naar mijn gevoel slechts ten dele. Zeker waar het de inleiding
betreft blijft men na afloop met een nogal onbevredigd gevoel achter, al is het niet
geheel duidelijk of dit te wijten is aan het fragmentarisch karakter van het denken
van Kierkegaard zelf of aan een ontoereikende weergave daarvan door de inleidster.
De beide tekstfragmenten die in deze uitgave in vertaling worden aangeboden (delen
van resp. het ‘Afsluitend onwetenschappelijk naschrift tot de Wijsgerige kruimels’
en ‘Een literaire recensie’) brengen daar op zich weinig verandering in, al vormen
ze wél een goede illustratie van Kierkegaards literaire talenten. Dat laatste mag
uiteraard ook deels op rekening geschreven worden van de vertaler, die, ondanks
zijn relativerende opmerkingen aan het slot, voor een uitstekend leesbare Nederlandse
vertaling heeft gezorgd.
Ger Groot

Jan Bor en Sytske Teppema (red.), 25 eeuwen filosofie,
Teksten/Toelichtingen, Boom, Meppel/Amsterdam, 1982, 303 pp., BF. 755.
Er bestaan vele methoden van inleiden in de filosofie en misschien nog wel méér
opinies
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daarover. Eén van de meest fatale misverstanden die daarbij vaak wordt gemaakt is
dat een inleiding tot doel zou hebben de student te bewegen tot ‘zelf filosoferen’, tot
zelfstandig nadenken over de grote vraagstukken des levens. Een oeverloos geleuter
is daarvan in klassen en colleges vaak het gevolg, en bovendien vormt deze opvatting
een schrijnende miskenning van het professionele karakter van de filosofie.
Wijsbegeerte is niet zonder meer het nadenken over diepe en diepzinnige kwesties
(al lijkt het dagelijks spraakgebruik dat wel te suggereren), maar een vakdiscipline
met haar eigen regels en haar eigen corpus van teksten, niet zo heel erg veel
verschillend van andere literaire disciplines.
Waar het bij een inleiding in dit vak dus om moet gaan is het leren lezen van deze
teksten en (gedeeltelijk daarin) het ontdekken van de methodische en andere spelregels
die in de filosofie worden gehanteerd. Deze laatste lijn wordt op voortreffelijke wijze
uitgewerkt in het boekje Filosofie, een inleiding van Jan van Eijck, dat we hier onlangs
al hebben besproken. De eerste lijn vindt nu een uitstekende vertegenwoordiger in
de voorliggende bundel. Van 37 denkers uit heel de geschiedenis zijn korte
tekstfragmenten bijeengebracht (meestal van rond de 4 pagina's), waarin één of enkele
van de centrale thema's van hun denken naar voren komen. Elk fragment wordt
voorafgegaan door een korte karakterisering van de betreffende denker (ong. 2
pagina's) en het hele overzicht op zijn beurt door een snelle schets van de geschiedenis
van de westerse wijsbegeerte.
Zoals wel enigszins te verwachten viel ligt de nadruk bij de klassieke denkers vooral
op kentheoretisch-metafysische vraagstukken, bij de Middeleeuwers (al iets minder
vanzelfsprekend) op de epistemologie en in de moderne en hedendaagse periode
enerzijds op de logisch-analytische filosofie en de wetenschapsleer en anderzijds op
ethisch-sociaalfilosofische en metafysische thema's en denkers. Over het algemeen
kan men dus spreken van een evenwichtige opzet, zij het dat men soms op het punt
van de keuze van denkers of teksten wel zijn vragen kan hebben, en ook de
bibliografie wel enige aanvulling zou kunnen verdragen. Afgezien van deze
ondergeschikte punten van kritiek vormt dit boek echter een belangrijke bijdrage aan
het filosofieonderwijs dat docen-
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ten en studenten in inleidingscursussen van zeer groot nut zal zijn.
Ger Groot

Psychologie
Louis Boon, Geschiedenis van de psychologie, Boom, Meppel/Amsterdam
- Denis, Deurne, 1982, 219 pp., BF. 565.
Het eigenaardige van een sterk positivistisch ingestelde wetenschap is dat ze, in haar
eigen beleving, geen geschiedenis heeft. Zeker is er sprake van een opeenvolging
van ontdekkingen waarin het wetenschappelijk kennen steeds verder wordt verbreed,
maar ook al speelt deze activiteit zich uiteraard in de tijd af, van een historisch aspect
kan in deze visie op het karakter van de wetenschap toch geen sprake zijn.
Het doceren van de geschiedenis van de psychologie binnen de lange tijd door een
sterk positivisme bepaalde psychologische faculteiten in Nederland brengt in zekere
zin een doorbreking van deze ideologie teweeg en in het historisch overzicht dat nu
voor ons ligt (en dat vanuit een propaedeuse-college voor psychologiestudenten is
ontstaan) wordt deze historicerende, en daarmee tegelijk ontmythologiserende, lijn
duidelijk voortgezet. Ontmythologiserend, want het is een uiterst grillig geheel, de
nog zo recente geschiedenis van deze tak van wetenschap die zich nog niet zo heel
lang geleden uit de filosofie losmaakte, maar nog heel lang, waarschijnlijk langer
dan haar lief was, in de ban bleef van wijsgerige, maar ook politieke, economische
en paraculturele vooronderstellingen of belangen, en dat eigenlijk nog steeds is.
De grote verdienste van dit boekje is dat Boon deze buiten-wetenschappelijke
componenten voortdurend scherp naar voren haalt en met talloze voorbeelden belicht,
van de liberalistische inslag van het sociaaldarwinisme of de wederzijdse bevestiging
die politiek conservatisme en bepaalde vormen van IQ-onderzoek in elkaar vonden,
tot aan de samenhang tussen de economische draagkracht van de welvaartsstaat en
de explosieve groei van het recente therapieën- en therapeutendom. Vooral op dit
punt sluit Boon duidelijk aan bij de nieuwere vormen van wetenschapsgeschiedenis,
waarin de (in ruimere zin) sociale context grotere aandacht krijgt. Zeer duidelijk
wordt in dit boekje dat wetenschap niet in het luchtledige bedreven wordt en dat
talrijke theoretische posities minstens gedeeltelijk worden gedragen door de meest
uiteenlopende sociaal-politieke stromingen en belangen. Daarmee beantwoordt het
ook aan een van de belangrijkste eisen die men, met name in een onderwijs-situatie,
t.a.v. de functie van een dergelijk historisch overzicht kan stellen: het bijbrengen van
enig scepticisme en een gezonde behoedzaamheid t.a.v. binnen-, maar ook
buiten-wetenschappelijke pretenties van de wetenschap.
Ger Groot
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Personalia
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.
Albert Ebneter, redacteur Orientierung.
Adres: Scheideggstrasse 45, Ch-8002 Zürich.
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.
Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent aan
de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Promoveerde in 1980 op
een studie over Hugues Pernath.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Peter Hebblethwaite, geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie in
Heythrop, moderne talen in Oxford. Was tot 1974 hoofdredacteur van The Month.
Correspondent voor de National Catholic Reporter. Werkt aan een biografie van
Johannes XXIII.
Adres: 45 Marston Street, GB-Oxford OX4 IJU.
Henk Jans, 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
Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973
tot 1977 hoofdredacteur van Streven-België.
Adres: Graanmarkt 9-11, B-2000 Antwerpen.
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.
Adres: De Lairessestraat 164, NL-1075 Amsterdam.
Jos Smets, geboren 1958. Licentiaat moderne geschiedenis en Oosterse filologie en
geschiedenis. Studeert momenteel communicatiewetenschap. Medewerker van het
tijdschrift Wereldwijd.
Adres: Marktplein 7, B-2920 Kapelle-op-de-Bos.
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Ecologie en scheppingsgeloof
Herman-Emiel Mertens
‘So darf es nicht weitergehen... aber es ändert sich so gut wie nichts’. Deze pijnlijke
vaststelling van Jörg Zink in zijn boek Kostbare Erde is nu twee jaar oud. Ze blijft
helaas van kracht. De situatie verergert zelfs met de dag en veel aangerichte schade
is onherstelbaar. De roofbouw op de natuur en de verloedering van het milieu gaan
onverminderd voort, ondanks de tot vervelens toe herhaalde waarschuwingen van
de ecologen en de protestacties van de groenen. Het tij is nog lang niet gekeerd. Aan
informatie ontbreekt het niet, wel aan discipline en aan politieke moed. Groot is de
verantwoordelijkheid van de politici. Maar heeft het volk niet, in zekere zin, de leiders
die het verdient (althans in een democratie)? Vaak is het beleid een exponent van de
heersende mentaliteit, en deze is vooralsnog niet toe aan een ecologische bekering.
Overleven is anders gaan leven. De slogans schreeuwen het uit. De beweging van
de ‘ecolo's’ en andere ‘groenen’ ontmoet veel sympathie en kent een bepaald succes
(ook electoraal). De vloed van publikaties over de ecologische crisis zwelt nog steeds
aan. De titels wijzen voldoende op de ernst van de toestand: Crisis in Eden (F. Elder),
Natuur: tuin of woestenij (E. Rust), Is het te laat? (J. Cobb), Aarde zou mooi kunnen
zijn (I. Barbour), De natuur in de wurggreep (O. Jensen), We leven op een slagveld
(H. Bouma), Geen grond meer onder de voeten (E. Eckholm), Grenzen aan de groei
(W. Oltmans), Wereld en tegenwereldd (C. Houtman).
Dat het om een uitermate complex en moeilijk, om niet te zeggen quasi onoplosbaar
probleem gaat, is overduidelijk. Slogans alleen baten niet. Eenzijdige benaderingen
en overhaaste, ondoordachtige remedies hebben vaak een averechts effect. En toch
zijn urgentiemaatregelen geboden. Het is vijf voor twaalf, of zelfs later. De crisis is
intercontinentaal en vormt een doodernstige uitdaging voor alwie echt begaan is met
de toekomst van de mensheid, die niet alleen door nucleaire wapens, doch evenzeer
door de milieuvervuiling bedreigd wordt. De wereldcatastrofe kan alleen worden
voorkomen door een gecoördineerde, weldoordachte en volgehouden inzet
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van politici, ambtenaren, industriëlen, bedrijfsleiders, in onderling overleg met
biologen, medici, sociologen, antropologen en andere wetenschapslui en technici.
Hebben ook de kerken, de theologen en moralisten, in deze uiteraard
wetenschappelijke, technologische, economische en politieke problematiek een eigen
inbreng te leveren? Op indirecte wijze, ja. Het gaat tenslotte toch om de mens en zijn
overlevingskansen, om zijn geluk, zijn toekomst, zijn hoop. Niet dat christenen een
specifieke oplossing te bieden hebben, doch zij kunnen wellicht gemotiveerd en
gestimuleerd worden vanuit hun geloofsvisie op de relatie ‘mens-natuur’. Dit werd
overigens op overtuigende wijze aangetoond door Henk Jans in zijn voortreffelijke
bijdrage Ecologische en christelijke visie op natuur en leefmilieu, in Streven, juni
1980, pp. 828-844.
De laatste tijd is ook in kerkelijke milieus de belangstelling voor de
milieuproblematiek gegroeid. Het was ontgoochelend dat de R.K. Kerk, die steeds
zulke strakke houding aannam inzake abortus en euthanasie, zo weinig
gesensibiliseerd bleek t.a.v. de milieucrisis. De eerbied voor het ongeboren leven
impliceert toch de eerbied voor het leefmilieu (en het geboren leven is toch minstens
zo belangrijk als het ongeborene). De recente kentering - beter laat dan nooit - kan
ons alleen maar verheugen. Zo is er de Verklaring van de R.K. Bisschoppenconferentie
van de Bondsrepubliek Duitsland over problemen van milieu en energievoorziening,
september 1981, getiteld Toekomst van de Schepping - Toekomst van de Mensheid,
waarin het christelijke scheppingsgeloof in verband wordt gebracht met de huidige
milieucrisis. Dit document brengt een groot aantal aspecten van de veelzijdige
problematiek in kaart en bevat behartenswaardige beschouwingen. De behandeling
mag nogal oppervlakkig voorkomen, het feit van deze bisschoppelijke verklaring is
op zichzelf merkwaardig en verheugend. Positief is ongetwijfeld de nadruk op het
sociaal-economische aspect: ‘onze eerste zorg moet zijn de levensmogelijkheden
van hen die armer zijn dan wij’1.
In geval van concurrentie moeten de sociale vraagstukken inderdaad voorrang
krijgen op de ecologische. Het is bekend dat vele milieupropagandisten afkomstig
zijn uit burgerlijke milieus en behoren tot de economisch bevoorrechte standen.
Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat het ecologi-

1

Toekomst van de Schepping - Toekomst van de Mensheid. Verklaring van de R.K.
bisschoppenconferentie van Bondsrepubliek Duitsland over problemen van milieu en
energievoorziening, september 1981, in Archief van de Kerken 36, 2 sept. 1981, p. 817.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

869
sche probleem een ‘luxe-probleem’ is. Wel staat het vast ‘dat de armen, de
onderdrukte minderheden en de niet-industriële landen er weinig of geen
belangstelling voor getoond hebben’2. Iedere eenzijdige nadruk op de milieucrisis,
los van de sociaal-economische problematiek, komt verdacht voor. Van de andere
kant ‘is de manier waarop mensen de natuur behandelen een weerspiegeling van de
manier waarop zij elkaar behandelen’3 en kan men zelfs stellen: ‘ecologische
problemen zijn sociale problemen’4. Op het titelblad van zijn boek Ecologie en
bevrijding heeft T.S. Derr geschreven: ‘Respect voor de medemens, liefde voor leven
en natuur, zijn bijbelse duidingen voor een rechtvaardig milieubeleid’. Voor christenen
horen de kosmische en de sociale relaties samen.

Christelijk scheppingsgeloof
‘In het begin schiep God hemel en aarde’: zo luidt het allereerste vers van onze
joods-christelijke bijbel en vooraan in ons kerkelijke Credo staat de belijdenis: ‘Ik
geloof in God de Almachtige Vader, die hemel en aarde geschapen heeft’. Christenen
geloven in een God-Schepper. Wat betekent dit geloof en welk impact heeft het op
onze zorg voor het natuurbehoud? Deze voorafgaande vraag krijgt te weinig beslag
in de theologische benaderingen van de ecologische problematiek.
Geloven in de God-Schepper, de Almachtige Vader, is iets anders dan het
onderschrijven van een bepaalde opvatting omtrent het ontstaan van de kosmos en
de oorsprong van planten, dieren en mensen. Geen verintellectualiseerde
geloofsopvatting! Het christelijke geloof is een levenshouding van de totale mens
op zoek naar geluk en zin, in antwoord op het heilsaanbod van God in en door Jezus
van Nazaret. Deze levensverhouding engageert het hele bestaan. Het gaat in het
geloof, ook in het scheppingsgeloof, eerder om waarden dan om waarheden.
Geloofsuitspraken moeten niet als objectiverende proposities verstaan worden (zoals
in de positieve wetenschappen) doch veeleer als zelfuitspraken van het gelovige
subject. Het Credo klinkt als een belofte en een engagement. Gelovend geeft de chris-

2
3

4

T.S. Derr, Ecologie en bevrijding, Baarn, 1975, p. 13 (oorspr. Ecology and Human Liberation).
O. Jager, Schrale troost in magere jaren, Baarn, 1976, p. 62. Vgl. K.M. Meyer-Abich, Zum
begriff einer Praktischen Theologie der Natur, in Evangelische Theologie, 37, Jan. 1977,
pp. 3-20.
J. Passmore, Man's Responsibility for Nature, Duckworth, 1974, p. 53.
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ten krediet aan de scheppende God, die de wereld tot ‘zijn’ riep en ‘zag dat het goed
was’ (Gen. 1:3-31). Vanuit zijn fundamenteel Godsvertrouwen en zijn ‘ja’ tot Jezus'
boodschap, probeert hij zijn ‘met-anderen-in-de-wereld-zijn’ te valoriseren en uit te
bouwen5.
Scheppingsgeloof en wetenschappelijke wereldverklaring bewegen zich op een
totaal verschillend niveau. De christen ervaart in zijn dagdagelijkse bestaan dezelfde
wereld als de niet-christen, maar hij interpreteert deze anders, nl. als een gave en
opgave ‘van Godswege’. De eigen inhoud van het scheppingsgeloof is geen empirisch
gegeven noch een theorie die wetenschappelijk geverifieerd of gefalsifieerd kan
worden, doch een dimensie van de werkelijkheid die, als geopenbaard, slechts in
geloof beaamd kan worden.
Christelijk geloof is een levenshouding, een praxis. Het is een waardenbeleving
in antwoord op het waarden-aanbod van het evangelie vanuit een gegrepen-zijn door
Jezus van Nazaret6. Aan de top van de evangelische waardenschaal fungeren als de
alles relativerende en radicaliserende hoofdwaarden: de vrijheid (authenticiteit) en
de medemenselijkheid (solidariteit) - beide aspecten van de liefde. De christelijke
Schepper-God heet ‘Liefde’. In Hem geloven is creatief zijn ‘naar Zijn beeld en
gelijkenis’, is arbeiden aan en genieten van deze wereld ‘uit liefde’: in gemeenschap
met de medemensen. Christelijk scheppingsgeloof is geconcretiseerd Godsgeloof.
Het behelst de waardering van het leven en van het leefmilieu, van gezondheid,
hygiëne, voeding, kleding, huisvesting, lichamelijkheid. De valorisatie van onze
kosmische dimensie impliceert zowel arbeid als cultuurgenot. De tuin van Eden is
ons gegeven om deze ‘te bewerken en te beheren en om van de bomen vrij te eten’
(Gen. 2:15-16). Arbeidend en genietend worden wij meer onszelf én meer vrij voor
de anderen. Vrijheid en solidariteit horen samen. In de schepping geloven is ‘samen’
arbeiden én genieten. Wie een verband legt tussen het christelijk scheppingsgeloof
en de milieuzorg mag dit ‘samen’ niet uit het oog verliezen. Geen ecologisch beleid
zonder sociale programmatie! Juist dit wordt door vele ‘groenen’ helaas
veronachtzaamd.

5
6

Vgl. H.E. Mertens, Tot schepping geroepen, in Kerugma 22, 1978-79, pp. 3-14.
Vgl. H.E. Mertens, Waaraan je hart zich hecht. Geloof als waardenbeleving, Leuven, 1982.
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Bijbels humanisme
De bijbelse scheppingsverhalen beschrijven de mens als de heerser over vissen,
vogels en andere dieren (Gen. 1:26-28). Planten en dieren dienen hem tot voedsel
(Gen. 1:29-30). Hij is de universele naamgever (Gen. 2:19-20), geroepen om
cultuurscheppend op te treden en koninklijk te genieten.
Vele ecologen hebben het blijkbaar lastig met dit antropocentrisme van de bijbel.
Zij zien de mens liever als ‘aardman’ en als partner van de andere levende wezens
in plaats van als koning van de schepping. Het centrale principe van de ethiek zou
eerder de ‘medeschepsellijkheid’ dan de medemenselijkheid zijn. Het argument van
Hans Bouma, dat de aarde er eerder was dan de mens, die als laatste in het rijtje van
de levende wezens geschapen wordt en zich dus heel bescheiden moet gedragen, kan
alleen in de oren van fundamentalistische bijbellezers weerklank krijgen7. Alleen de
mens is beeld van God en is duidelijk boven de rest van de schepping gesteld. Dus
geen ‘driehoeksverhouding’: God - mens - natuur8. De dieren zijn volgens de bijbel
geen gelijkwaardige partners van de mens. Ook al hebben de levenloze dingen en
de levende wezens een zijnswaarde ‘op zich’ toch wordt het nuttigheidsprincipe door
de bijbel sterk in de verf gezet. Ik vermoed dat de auteur van psalm 8 bezwaarlijk
de stelling zou bijtreden van John B. Cobb jr.: ‘The fundamental duality lies between
creator and creature, not between man and other animals’9. God zelf heeft alles aan
's mensen voeten gelegd en hem ‘haast een goddelijke status’ verleend (psalm 8).
En in het Nieuwe Testament is er sprake van onze bevrijding door Jezus Christus en
onze verheffing tot het goddelijke kindschap. De door de ecologisten gesmade
opvatting van Descartes ‘L'homme, maître et possesseur de la nature’ kan in bijbelse
zin goed begrepen worden.
Overigens ligt de ecologische problematiek volkomen buiten de vraagcontext en
verstaanshorizon van de bijbelse mens. De bijbel is geen receptenboek, zeker niet
m.b.t. het milieuvraagstuk. De bijbelse mens, levend in een agrarische cultuur, had
te strijden tegen wilde dieren, distels, doornen en ander onkruid. ‘In de Bijbel wordt
de natuur getekend als een macht

7
8
9

Vgl. H. Bouma, We leven op een slagveld, Kampen, 1978, pp. 37-38.
Vgl. C. Houtman, Wereld en tegenwereld. Mens en milieu IN de Bijbel/Mens en milieu EN
de Bijbel, Baarn, 1982, pp. 48-50.
J.B. Cobb, jr., Is It Too Late? A Theology of Ecology, Beverly Hills, 1972, p. 87.
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met een Januskop. Zij kan de mens vriendelijk gezind zijn, hem voedsel schenken,
maar zij kan hem ook bedreigen en hem van het leven beroven. Verafgoding van de
natuur en het romantiseren van de natuur krijgen geen erkenning in de Bijbel’10.
Het is voldoende bekend dat het bijbelse scheppingsgeloof heeft bijgedragen tot
zowel de onttovering als de valorisatie van de natuur. De wereld is noch goddelijk
noch duivels. De afstand tussen Schepper en schepping is onoverbrugbaar. Van
aanbidding van bomen, bergen, stromen, natuurkrachten, dieren of mensen is in de
bijbel nergens sprake. Zelfs dodencultus is taboe. De erkenning van Gods
transcendentie heeft het beeldverbod tot keerzijde. Maar anderzijds wordt de
fundamentele goedheid van de geschapen werkelijkheid met klem bevestigd. De
materie is niet slecht. Zowel het gnostische dualisme als het pantheïsme zijn onbijbels.
Geen verafgoding van de natuur, maar evenmin een verachting van de stoffelijke
wereld.
Al staan God en mens in de bijbel centraal, toch heeft de natuur een eigen waarde
die haar nuttigheid overstijgt. De dingen zijn méér dan grondstoffen, werktuigen,
energiebronnen. Dit blijkt uit verschillende bijbelse teksten (als schoolvoorbeeld kan
psalm 104 geciteerd worden). Kortom, ook al vallen onze huidige milieuproblemen
volkomen buiten het perspectief van de bijbel, toch kan een ecologische visie als die
van Ole Jensen perfect harmoniëren met het joods-christelijke scheppingsgeloof:
‘Voordat de boom “materiaal”, voordat de boom “hout” wordt, is hij een levend
organisme, dat de mens onmogelijk scheppen, doch alleen maar kappen kan’11. God
heeft de mens in een kosmische ‘Umwelt’ geschapen. De lotsverbondenheid met de
natuur maakt de mens niet minderwaardig. ‘De mens’, aldus de Duitse bisschoppen,
‘gaat niet op in zijn functie de aarde te bewerken en aan de wereld gestalte te geven;
evenzo gaat de wereld er niet in op materiaal en grondstof voor de mens te zijn.
Beheersen en behoeden zijn dus geen tegenstellingen, maar vullen elkaar aan. De
schepselen hebben hun eigen waarde, ze zijn van elkaar afhankelijk, voor elkaar van
belang (vgl. psalm 104). Desalniettemin kan men hun betekenis voor de mens vatten
in de formule: de andere schepselen zijn er voor de mens, maar de mens is er slechts
met hen’12.
Terloops nog dit. De bijbelse ontmythologisering en onttovering van de

10
11
12

C. Houtman, a.w., p. 64.
O. Jensen, De natuur in de wurggreep, Kampen, 1979, p. 105 (oorspr. Deens, naar Duitse
uitgave Unter dem Zwang des Wachstums).
Toekomst van de schepping, a.w., p. 820.
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natuur kan als verre oorsprong gedacht worden van onze moderne secularisatie, maar
daarmee is zij nog geen oorzaak van onze huidige milieucrisis, zoals de Amerikaan
Lynn White jr. tevergeefs probeerde aan te tonen13. Ook Japan, ook sommige
moslimstaten kennen pollutie- en energieproblemen. Ook aan de andere kant moet
ook de thesis van Arend van Leeuwen, als zou de moderne wetenschap en techniek
sterk afhankelijk zijn van de bijbelse cultuur, sterk genuanceerd worden. ‘De relatie
tussen christendom en de wetenschappelijke maatschappij is noch eenvoudig noch
direct’, schrijft T.S. Derr terecht14.
De pogingen om het bijbelse antropocentrisme te ontkrachten of af te zwakken,
blijken weinig succesrijk te zijn. Weliswaar wordt ook de natuur getroffen in het
straforakel van Genesis 3:17-18 en spreekt Paulus over de verlossing van de levenloze
schepping (Rom. 8:19-22). Maar hiermee wordt de mede-schepsellijkheid nog niet
primair gesteld tegenover de mede-menselijkheid. Wel wordt de kosmische ‘Umwelt’
gedacht het menselijke heil of onheil a.h.w. te weerkaatsen. De vrede met de
medemens en met God wordt weerspiegeld in de harmonie met de natuur. Het
messiaanse heil en de eschatologische voltooiing ervan zal alle tegenstellingen
verzoenen en iedere vijandschap opheffen: de natuur zal volkomen mensvriendelijk
zijn. Maar het heil betreft ‘de mens’. Dat blijkt zelfs uit de door de milieubeschermers
vaak en graag geciteerde evangeliepassus over de zorgeloosheid van de vogels in de
lucht en de pracht van de leliën op het veld (Mt. 6:26-30). Het gaat hier niet om de
milieucrisis doch om de mens, die méér waard is dan vogels en bloemen. In heel het
Nieuwe Testament wordt trouwens de medemenselijkheid als centrale ethische eis
beklemtoond, niet de medeschepsellijkheid. De naastenliefde is de vervulling van
de hele Wet en de mens is belangrijker dan het religieuze regime. In Jezus van Nazaret
is God ‘mens’ geworden (geen dier, geen plant, geen rots, geen natuurkracht). In
deze mens-geworden God is ons heil geopenbaard en gerealiseerd: onze vrijheid om
elkaar te beminnen en als nieuwe mensen een goddelijke gemeenschap te vormen.
In Jezus Christus krijgt het bijbelse humanisme nieuwe dimensies. De mens die
de tuin van Eden ‘te bewerken en te beheren’ krijgt is de ‘nieuwe mens’ (2 Kor. 5:17)
geschapen naar het beeld van ‘het’ beeld van God: Christus (2 Kor. 4:4), de
‘eerstgeborene onder vele broeders’ (Rom. 8:29).

13
14

L. White, jr., The Historical Roots of our Ecologic Crisis, in I.G. Barbour, Western Man and
Environmental Ethics, 1973, pp. 18-30.
T.S. Derr, a.w., p. 39. Vgl. H. Cox, De stad van de Mens, Utrecht, 1966; A. Van Leeuwen,
Het christendom in de wereldgeschiedenis, Amsterdam, 1966.
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Als gekruisigd is Jezus Christus hét beeld van de God die Liefde heet én het sprekende
voor-beeld van vrijheid en medemenselijkheid tot het uiterste, totterdood (Joh. 13:1).
Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen.

Ecologische zorg is primair sociale zorg
De mens is geroepen om de aarde te bewerken en te beheren, niet willekeurig, doch
naar Gods intentie. Hij is geen eigenaar doch zaakwaarnemer en vruchtgebruiker.
Rentmeesterschap verbiedt egoïstische uitbuiting. De privé-eigendom is verre van
absoluut; hij is beperkt door de rechtmatige eisen van de gemeenschap.
Energiebronnen en grondstoffen zijn er niet om de nationale zelfzucht te bevredigen.
‘The whole earth is the Lord's’15. Werkend en genietend wordt de mens meer zichzelf
op voorwaarde dat het louter eigenbelang niet vooropstaat, want dan verworden
arbeid en vruchtgebruik tot vervreemdingsfactoren. Nogmaals: de beleving van de
kosmische dimensie moet gebonden zijn aan de uitbouw van de sociale relaties. De
milieukwestie mag bijgevolg niet los gedacht worden van de sociaal-economische
problematiek. Geloven in de schepping is ‘samen’ arbeiden en genieten. Wanneer
het arbeiden en het genieten geld of macht of roem of seks of een ander idool tot
hoofddoel hebben, hebben zij een vervreemdend effect. Voor een christen gelden
vrijheid en solidariteit - naar het aanstekelijke voorbeeld van Jezus - als de
hoofdwaarden. Ook de natuurbescherming is aan deze streefidealen ondergeschikt.
Wat baat het te leven in een prachtig natuurpark als wij ons tegenover elkaar als
wilde dieren gedragen? Een groene omgeving kan door onbegrip en haat verpest
worden. Respect voor de natuur moet allereerst respect zijn voor de waardigheid van
de medemens die, evenzeer als wijzelf, recht heeft op een behaaglijk leefmilieu.
Ecologische zorg is primair sociale bekommernis. In de ecologische literatuur wordt
veel gewag gemaakt van de rechten van de natuur. Strikt genomen is de natuur echter
geen rechtssubject. John Passmore heeft gelijk: ‘The idea of rights is simply not
applicable to what is non-human’16. Van een derde gebod ‘Heb de natuur lief’, gelijk
aan het

15
16

H.K. Schilling, The Whole Earth is the Lord's: towards a holistic ethic, in I.G. Barbour,
Earth Might Be Fair, New Jersey, 1972, pp. 100-122.
J. Passmore, a.w., p. 116. Het lijkt nogal antropomorfisch te spreken van de weerwraak van
de ‘gekrenkte’ natuur zoals Hans Bouma doet in zijn gedicht over de ramp die Zeeland trof
in 1953; vgl. C. Houtman, a.w., p. 45. Zeer interessant is i.v.m. de rechten van de natuur en
de komende mensengeneraties de bundel Responsibilities to Future Generations.
Environmental Ethics, (ed. E. Partridge), New York, 1980.
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eerste en het tweede, kan slechts in afgeleide zin sprake zijn. Medemenselijkheid is
kwalitatief anders en veel belangrijker dan medeschepsellijkheid. ‘Anders dan de
mens als persoonlijk wezen hebben planten en dieren geen onaantastbaar individueel
recht op leven’17. Vanzelfsprekend hebben de dingen, de planten en de dieren een
zijnsstatuut en een intrinsieke waarde, die door de mens gerespecteerd en gevaloriseerd
dienen te worden. Het natuurschoon mag niet nodeloos geschonden worden. Dieren
nutteloos pijnigen is immoreel. Natuurvriendelijkheid is een positieve deugd en wij
mogen poëtisch spreken van ‘broeder aarde’ en ‘zuster zon’, waarom niet? Maar de
aarde is er tenslotte voor de mensen en het ‘wees goed jegens de dieren’ is
ondergeschikt aan de wet van de naastenliefde. Mensen zijn belangrijker dan alle
overige schepselen. Het christelijke scheppingsgeloof, dat de daadwerkelijke eerbied
voor het leven en de zorg voor een menswaardig leefmilieu behelst, mag niet verward
worden met romantische verheerlijking en mystificatie van de natuur.

Een nieuw waardenbesef
Ecologische problemen zijn meestal zeer ingewikkeld en veelzijdig. De oplossing
van de crisis ligt niet voor de hand. Struisvogelpolitiek is ontoelaatbaar: er staat te
veel op het spel en de tijd dringt. Projecten op korte termijn kunnen de toestand
misschien nog verergeren. Iedere eenzijdige benadering en behandeling riskeert
nieuwe problemen te creëren zonder dat de reeds bestaande opgelost worden. Daarom
spelen ecologisten voor wie alleen ‘groen’ telt en die geen oog hebben voor de
sociaal-economische crisis, een heel gevaarlijk spel. Vanuit het levensbeschouwelijke
standpunt (en a fortiori vanuit het christelijke scheppingsgeloof) mag men de
milieuproblematiek niet abstraheren van het sociaal-economische vraagstuk. Ook
omwille van de beoogde efficiëntie moet men beide samen beschouwen en aanpakken.
Terecht schrijft Ian G. Barbour: ‘Both pollution and poverty are products of our
failure to devise adequate social controls over technology. Concern for ecology need
not compete with concern for social

17

Toekomst van de schepping, a.w., p. 824. Dat dieren niet gemarteld mogen worden hoeft
geen betoog. Daarom worden laboratorium-experimenten echter nog niet immoreel verklaard.
Overigens lijkt het overdreven te spreken van ‘Karfreitag der Tiere’ zoals J. Zink, Kostbare
Erde, Stuttgart, 1981, p. 105.
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justice; they converge in demanding a fundamental redirection of technology’18.
Een nieuwe mentaliteit is dringend nodig om te overleven. Ecologische instituten
en wetten zijn uiteraard noodzakelijk. Maar ‘quid leges sine moribus?’ - zeker op
dit gebied. Een soberder levensstijl is ons geraden: onze aarde is als een ‘isolated
spaceship’ met beperkte voorraden aan boord. Verkwisting kan fatale gevolgen
hebben. Een bewustzijnsverandering is allernoodzakelijkst. Dat technische oplossingen
ontoereikend zijn, wordt over het algemeen toegegeven. Door een ‘ecologische ascese
en ethiek’ moet de zin voor levenskwaliteit ontwikkeld worden. ‘Ich bin Leben das
leben wil immitten von Leben das leben will’, zo luidde het parool van Albert
Schweitzer. Vandaag de dag kan dit alleen maar bewaarheid worden via een concreet
uitgewerkte ‘humanökologische Wertethik’ die het evenwicht probeert te bewerken
tussen de eisen van de sociale rechtvaardigheid en de sanering van ons aller leefmilieu.
Zo er offers moeten worden gebracht, dan in de eerste plaats door de rijken en de
bevoorrechten, hoewel allen aan een mentaliteitswijziging en een herijking van de
menselijke waarden toe zijn. Het wordt hoe langer hoe meer een kwestie van ‘to be
or not to be’ en de omschakeling is alles behalve prettig en gemakkelijk. ‘Das
notwendige Umdenken und Umlenken wird ohne Mühen und Konflikte nicht zu
bewerkstelligen sein. Aber wenn wir in Freiheit überleben wollen, müssen wir uns
dieser Aufgabe stellen’, zo schreef onlangs Johan Strasser19.
Voor de meesten onder ons liggen de ‘economisch vette jaren’ achter de rug. Maar
ook in magere jaren is het ons wellicht gegund te genieten van het leven en samen
gelukkig te zijn. Alles hangt af van de waardencriteria die wij vooropstellen. Zeggen
wij met Sicco Mansholt en de economen: ‘growth equals progress’, dan ziet het er
weinig rooskleurig uit. Maar goddank, ‘progress’ is nog geen synoniem van
‘happiness’. Gelukkig leven heeft minder te maken met ‘hoeveelheid’ dan met
kwaliteit. Een boeddhistisch econoom zou zeggen: ‘Daar consumptie slechts een
middel is om tot menselijk welzijn te komen, zou het doel moeten zijn een maximum
aan welzijn te bereiken met een minimum aan consumptie’20. Of om het poëtisch uit
te drukken:

18
19
20

I.G. Barbour, Attitudes Toward Nature and Technology, in Earth Might Be Fair, p. 161.
J. Strasser, Technik und Herrschaft aus der Perspektive des Ökosozialismus, in Evangelische
Theologie, 42, Sept. 1982, p. 453.
Vgl. E.F. Schumacher, Hou het klein. Een economische studie waarbij de mens weer meetelt,
Baarn, 1977 (ootspr. Small is beautiful), p. 55, 150, 151.
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‘Nu de grote dingen verdwijnen
worden de kleine groot:
wat zonlicht op de gordijnen,
een appel, een snee vers brood.
Met hoeveel overbodigs maken we ons leven stuk:
er is zo weinig nodig voor wat eenvoudig geluk’21.

De ‘groene’ denk- en doegroepen hebben ongetwijfeld de grote verdienste het
kosmische bewustzijn te hebben aangewakkerd. De mens is uiteraard meer dan zijn
milieu; maar aan de andere kant is hij ook goeddeels zijn milieu. Vandaar dat men
in waarheid kan beweren: ‘Naturverlust ist Sinnverlust, ist Wert- und Tugendverlust’22.
Wij zijn geen bodemloze wezens, geen engelen, doch mensen van vlees en bloed die
met het dagelijkse brood ook frisse lucht, zuiver water, grondstoffen, energie, warmte,
zonnelicht... en een beetje groen nodig hebben. Wij zijn meer waard dan een
schilderachtig landschap en dan alle schatten der aarde. Wij zijn de wonderkinderen
van de natuur, maar maken zelf ook deel uit van de natuur. Christelijk
scheppingsgeloof impliceert de positieve waardering van onze natuurgebondenheid.

Après nous le déluge?
In deze bijdrage over de ecologische implicaties van het christelijke scheppingsgeloof
is herhaaldelijk gewezen op de verbondenheid van de milieu- en energieproblematiek
met de maatschappelijke vraagstukken, alsmede op de voorrang die deze laatste
eventueel moeten krijgen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het natuurbehoud
en voor de sanering van het leefmilieu. De weldaden van de natuur, de energiebronnen,
de grondstoffen zijn van Godswege bestemd voor alle mensen.
Groen alleen maakt ons leefmilieu nog niet menswaardig. Groen is een recht voor
ieder mens, voor ieder volk; geen voorrecht voor de ‘happy few’. Vele ‘groenen’
zijn blijkbaar te weinig gesensibiliseerd voor maatschappelijk onrecht en politieke
verdrukking. Rijke villabewoners schreeuwen soms moord en brand zodra enkele
vierkante meters van ‘hun’ gazon

21
22

G. Stuyveling, Eeuwig gaat voor ogenblik; vgl. H.E. Mertens, Zin voor kwaliteit, in Tijdschrift
voor Geestelijk Leven, 1979, pp. 50-64.
M. Rock, Theologie der Natur und ihre anthropologisch-ethischen Konsequenzen, in D.
Birnbacher, Ökologie und Ethik, Stuttgart, 1980, pp. 72-102.
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onteigend worden voor een straatverbreding of wanneer een nieuwe, lawaaierige
autoweg ‘hun’ domein al te dicht nadert. Hun protest zou geloofwaardiger zijn indien
zij ook ‘in tempore non suspecto’ deelnamen aan de actie voor beter leefmilieu in
arbeiderswijken en fabrieksbuurten. Selectieve fijngevoeligheid is meer dan verdacht.
Ecologische ijver camoufleert soms grof eigenbelang. Alleen binnen de ruimere inzet
voor meer sociale rechtvaardigheid en politieke vrijheid zal de actie van de
milieugroepen vrij blijven van noodlottige eenzijdigheden en van gebrek aan
consequentie. Vooral de ‘politieke’ ecologisten zouden hiervan overtuigd moeten
worden.
Nogmaals: de kosmische en sociale dimensies horen samen. De sociale strijd en
de milieuzorg moeten gecombineerd worden. Samen moeten wij door gecoördineerde
arbeid de natuur veredelen tot cultuur; samen mogen wij, in gulle mededeelzaamheid,
met volle teugen genieten van de vruchten en schoonheden van natuur en cultuur;
samen moeten wij de aarde bewoonbaar maken en houden voor de toekomst. Wij
mogen deze aarde als menselijk leefmilieu niet verbeuren. ‘The whole earth is the
Lord's’: ook morgen en overmorgen. Wij zijn verantwoordelijk, niet alleen voor onze
kinderen en kleinkinderen, doch ook voor de nog ongeboren generaties, de generaties
die we niet eens kennen en waarmee we nooit het bestaan zullen delen.
Deze zorg voor de toekomst mag echter geen alibi zijn om ons te onttrekken aan
de dringende plichten tegenover de nu levende medemensen. De milieuzorg mag de
ontwikkelingssamenwerking niet hinderen. Om het kernachtig uit te drukken: in
geval van conflict heeft het sociale voorrang op het kosmische. De hulp aan de arme
landen moet in ieder geval doorgaan. ‘De landen van de Derde Wereld zijn gewoon
niet bereid om economische zwakte te aanvaarden, zelfs al zou een dergeliijk voorstel
gepaard gaan met vleierij over het bewaren van hun rijke inheemse cultuur of met
complimenteuze woorden over de bescherming van het milieu’23. Geen spaarzaamheid
op kosten van de armen. De nu levende armen met hun reële behoeften hebben
ongetwijfeld voorrang op de nog niet levende generaties van de toekomst. Maar voor
beiden zijn wij verantwoordelijk. Beiden hebben recht op een leefbaar leefmilieu.

23

T.S. Derr, a.w., p. 167.
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De bom als spiegel
De vredes-spiritualiteit van Daniel Berrigan
Enige tijd geleden bracht de Amerikaanse jezuïet en vredesactivist Daniel
Berrigan een lang weekend in Nederland door. Hij was uitgenodigd om tijdens
drie verschillende bijeenkomsten te spreken over zijn ervaringen, zijn inzichten
en zijn hoop: tijdens een eucharistieviering in de studentenkerk te Nijmegen,
op het Han Fortmann Centrum in dezelfde stad, en in het Centrum voor
Geloofsverdieping ‘Om Vuur’ te Deventer. De hierna volgende tekst is een
uittreksel van wat Berrigan tijdens een van die bijeenkomsten heeft verteld. Na
een inleiding over zijn eigen levensgeschiedenis, sprak hij meer in het algemeen
over de verhouding christendom en vrede en de manier ‘waarop wij dat hebben
moeten ontdekken’. In dit verband sprak hij over de kernbom als drievoudige
spiegel. In het tweede deel van deze bijeenkomst beantwoordde hij vragen uit
het publiek.
Deze tekst biedt een helder inzicht in de vredes-spiritualiteit van Berrigan,
en kan inspiratie en hoop bieden aan hen die zich inzetten op het gebied van
vrede en gerechtigheid. Uitvoeriger kan men met zijn denkbeelden kennismaken,
wanneer binnenkort voor het eerst een boek van hem in Nederlandse vertaling
uitkomt: Tien geboden voor de lange tocht (Ten Have, Baarn).
Paul Begheyn S.J.
In de katholieke kerk in de Verenigde Staten groeide mijn familie, mijn generatie op
met het idee dat oorlog christelijk, onvermijdelijk en fatsoenlijk was. Vier broers
van mij deden mee in de Tweede Wereldoorlog. Ik was toen al in het noviciaat van
de jezuïeten. De katholieke gemeenschap kwam uit de Tweede Wereldoorlog met
een zeer oorlogsgezinde hiërarchie. Men had ons nooit geleerd om twijfels te hebben
over het doden van iemand in oorlogstijd, juist integendeel. Al mijn broers gingen
de oorlog in met de overtuiging dat dit een christelijke taak en plicht was. Dit werd
ons geleerd.
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Snel kwam toen de beweging voor de burgerrechten eind jaren vijftig, begin zestig,
en het leiderschap van Martin Luther King. Twee van ons waren op dat ogenblik al
priester, Philip en ik. In onze opleiding hadden wij geen enkele training in
geweldloosheid gekregen, nooit gehoord over alternatieven voor de oorlog, onszelf
nooit vragen gesteld over oorlog. We begonnen ons openbare leven, ons apostolaat
terwijl we amper enig benul hadden van de reële wereld. Vooral onder invloed van
christenen als Martin Luther King, Dorothy Day en later Cesar Chavez, begonnen
we te ontdekken dat heel iets anders nodig was.
In 1953 was ik voor studies in Frankrijk, en kwam er onder de invloed van twee grote
krachten: de Indochinese oorlog die Frankrijk aan het voeren en verliezen was, en
de priesterarbeiders. Ik begon toen grote twijfels te koesteren. Ik maakte deel uit van
de politieke, religieuze en sociologische chaos in Frankrijk, en zag van nabij wat een
afgrijselijke oorlog voor uitwerking had op heel het leven in Frankrijk. En vervolgens
was ik in staat om het priesterschap op een nieuwe manier te bezien: wat het betekende
om een geweldloze tegenstander van de staat te zijn als katholiek priester, terwijl
men werkte onder de armen en de arbeidersklasse. Dit was een belangrijk
bewustwordingsproces in de jaren vijftig. Ik zag twee dingen. Ten eerste: men ging
de moderne wereld opnieuw bekijken; dat moest ook wel. Dit was een zeer ingrijpende
innerlijke verandering. Ten tweede: de Kerk zou zeer traag zijn in het officieel helpen
van de mensen, en dus moest er iets gedaan worden door enkelingen of kleine groepen
om veranderingen, en allereerst een verandering van mentaliteit, tot stand te brengen.
In 1963 kwam ik terug in Europa. Frankrijk had Vietnam en Algerije achter zich.
Nu waren wij in Vietnam. Tijdens mijn verblijf in Parijs werd Kennedy vermoord.
De oorlog in Vietnam begon net ernstige vormen aan te nemen. In 1964 ging ik weer
naar huis, en zei tegen mijn vrienden en mijn broer: ‘Wij moeten beginnen. Niemand
anders zal het doen voor ons’.
Ik woonde in New York terwijl Spellmann kardinaal was; deze zou berucht worden
om zijn steun aan die oorlog. In die sfeer was het zeer moeilijk om nee te gaan zeggen
als katholiek priester. In 1964 begonnen we hele kleine, bescheiden dingen te doen.
Ik herinner me dat het een grote stap, een groot risico was om voor het huis van de
kardinaal te gaan demonstreren, rond kerstmis 1964. De kardinaal had gezegd dat
dit een fatsoenlijke oorlog tegen het communisme was, en hij citeerde een Ameri-
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kaans patriot van de Revolutie, die had gezegd: ‘Mijn land, recht of slecht’. Een
groep katholieken begon daarop nachtwaken te houden en te posten bij zijn residentie.
Het was ongehoord, dat katholieken de kardinaal zo rechtstreeks confronteerden.
Kort daarna werd ik gelast mijn land te verlaten. De bron van dat bevel was voor
iedereen een mysterie, behalve voor mij. Ik bracht ongeveer vijf maanden door in
Latijns-Amerika, bereisde het hele continent tot Zuid-Chili toe, zonder enige hoop
op terugkeer. Het was een bevel om te verdwalen, dood te gaan, ergens anders te
zijn dan in de Verenigde Staten. In de christelijke gemeenschap volgde hierop een
dusdanige reactie, dat men zich genoodzaakt zag mij tenslotte in 1966 terug te laten
komen.
Naar mijn idee moesten we nu doorgaan, omdat de oorlog erger geworden was. Ik
was niet teruggekomen om gehoorzaam te zijn, of mijn mond te houden, of een nul
te wezen. Ik was teruggekomen om door te gaan, en dat deden we dan ook. In 1968
- een zeer beslissend jaar voor veel mensen - waren twee van ons uitgenodigd om
naar Noord-Vietnam te komen om drie piloten, krijgsgevangenen, op te halen, die
door de Vietnamezen werden vrijgelaten als een vredesgebaar, tijdens het Tetfeest
in februari 1968. We slaagden erin Hanoi binnen te komen, en ik zat daar twee weken
lang onder een bommenregen tijdens een van Johnsons ergste bombardementen op
de stad. De bombardementen hielden al die weken aan, ook al waren wij daar om te
proberen de gevangenen naar huis te halen. We kwamen veilig thuis met de
gevangenen.
Drie maanden later, in mei 1968, vernietigden negen van ons in Catonsville, Maryland,
dienstplichtformulieren. Een paar dagen kwamen we samen om te bidden en te
discussiëren over deze geheel nieuwe stap aan onze kant, ons ervan bewust dat de
gevolgen zeer ingrijpend zouden zijn, en dat de actie niet goed zou vallen, ook niet
bij katholieken. We vormden een oecumenische groep, protestanten en katholieken,
hoofdzakelijk katholieken, vrouwen en mannen, een breed spectrum van achtergrond
en ervaring in Latijns-Amerika, Europa, onder armen, in de zwarte gemeenschap.
We brachten heel wat levens bij elkaar om nee te zeggen tegen de oorlog.
Omdat de regering napalm gebruikt had tegen burgers, besloten wij napalm te
gebruiken op die formulieren. We ontdekten dat de mariniers, de Groene Baretten,
in Vietnam in een handboekje een formule hadden om hun eigen napalm te maken
in geval zij het nodig zouden hebben. De avond tevoren zaten we rond de tafel, en
maakten de napalm als een soort
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liturgie van bevrijding of exorcisme. De volgende dag gingen we met z'n negenen
naar het registratiekantoor voor dienstplichtigen, brachten de formulieren naar de
parkeerplaats en verbrandden ze. Daarop wachtten we op de politie en op het
onvermijdelijke, dat spoedig kwam.
In oktober 1968 werden we veroordeeld, en het proces werd beroemd. Er werden
een toneelstuk en een film over gemaakt. Toen we in 1970 allemaal naar de
gevangenis werden gestuurd nadat we in hoger beroep waren gegaan, kwamen we
weer bij elkaar en overlegden of we de gevangenis in zouden gaan. Vijf van ons
zeiden: ‘Dat doen we niet, we duiken onder’, omdat de oorlog erger dan ooit was en
omdat we vonden dat we ons verzet moesten voortzetten. Dat gebeurde in mei 1970.
Ik dook vijf maanden onder, preekte in kerken, verdween, verscheen op de televisie,
verdween, schreef een boek, verdween, en werd tenslotte opgepakt in september, en
begon mijn straf uit te zitten tot 1972. Philip en ik zaten het grootste deel van de tijd
samen gevangen in Connecticut, en werkten onder de gevangenen. We gaven les en
deden aan counseling, gaven bijbelonderricht. We spraken vaak over de toekomst
terwijl we daar zaten. Wat zou onze toekomst zijn en die van ons land? Zou onze
regering iets leren? Zou er iets veranderen?
Ik kwam uit de gevangenis in 1972, en de oorlog was nog steeds afgrijselijk. Het
was de oorlog van Kennedy, toen die van Johnson, nu die van Nixon, erger dan ooit.
We realiseerden ons dat we onze strijd moesten volhouden: van 1972 tot en met nu
steeds hetzelfde. We moesten proberen om ons christendom te zien als strijdig met
oorlog. Dit is de enige vraag van ons volwassen leven geweest. Hier is oorlog,
oorlogsvoorbereiding, oorlogsbudget, oorlogseconomie, oorlogsproduktie,
wapenverkoop overal, vernietiging van de armen, het scheppen van ellende. En wij
als christenen, wie zijn wij, en wat hebben wij te bieden? Het is steeds dezelfde vraag,
en elke vraag komt uiteindelijk op deze vraag neer: vragen over liturgie, over gebed,
over huwelijk, over gezin, over opvoeding, over abortus, over oude mensen, over
zwarte mensen. Alles kwam neer op oorlog. Alles kwam neer op het feit dat menselijk
leven goedkoop en waardeloos was. De oorlogsatmosfeer vernietigde alles. Zelfs als
er geen oorlog was, was er altijd een oorlog; er was een oorlogsklimaat. Er hing een
vergif, een vieze wolk in de lucht over leven en dood. En het gruwelijkste symbool
van heel deze verachting voor het leven was de kernbom. Hierin was samengebald
heel de geschiedenis van de verachting voor het leven, afschuw van het leven, angst
voor het leven, racisme, het lot van kinderen, wanhoop ten aanzien van het menselijk
bestaan.
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Toen we terechtstonden in 19801 - dit was ons grootste en moeilijkste proces tot nu
toe - moesten ze de bom de rechtszaal binnenbrengen. Veel mensen in de rechtszaal
hadden nog nooit een kernwapen gezien, en wisten niet hoe zo'n ding eruit zag. Het
was ongeveer anderhalve meter hoog, kegelvormig, en glom heel erg zoals een
spiegel. De bom deed me denken aan een spiegel, een magische spiegel, een spiegel
vol hekserij en toverkracht uit een sprookje. De spiegel waarin je alles ziet, alle
gezichten, de gezichten van kinderen, van oude mensen, van de doden, van Hiroshima,
van onszelf. Hoe zien wij eruit in de bom? Wat laat de bom ons zien over onszelf?
Ik dacht aan die tekst in de brief van Jacobus, 1:23-24: ‘Iemand gaat naar de
spiegel, kijkt erin, ziet zijn gezicht, gaat weg en vergeet hoe hij eruit ziet’. Dit is het
verhaal van de meesten van ons. Ze kunnen er niet tegen om in de bom te kijken en
te zien hoe ze eruit zien: het zijn degenen die ze ontworpen hebben, ervoor betaald
hebben, erover gezwegen hebben, er bang voor zijn. Je gaat en vergeet hoe je eruit
ziet. Dit is een soort godsdienst: kijken en vergeten. Het is een godsdienst van
geheugenverlies. Dit staat lijnrecht tegenover de vele raadgevingen in het Nieuwe
Testament om te kijken en zich te herinneren. Gedenk. Denk aan mij. Als je in de
beker kijkt, denk dan aan mij. Als je in het brood kijkt, denk dan aan mij. Wat we nu
doen is kijken en vergeten.
Een vooraanstaand psychiater die als getuige optrad tijdens ons proces, Dr. Robert
Lifton, sprak zeer overtuigend over zijn studies over mensen die Hiroshima overleefd
hadden. Hij zei: ‘Eén van de gevolgen van de bom is dat er geheugenverlies optreedt.
Het is een soort pil of middel om te vergeten, zoals lotusbloesem’. De bom veroorzaakt
psychische verdoving. Dit betrof een hele cultuur. De cultuur van de bom is een
cultuur van vergeten. Als je de bom maakt, moet je ze vergeten. Het is te veel, te
verschrikkelijk, te heet, te dichtbij. En naarmate men er meer verantwoordelijk voor
is, moet men ze meer vergeten. Dit is zeer sterk. Degenen die in mijn land aan de
top staan, de generaals, de ingenieurs, de wetenschappers, degenen die ze werkelijk
gemaakt hebben, - zij zijn het die er niet

1

Op 9 september 1980 was Daniel Berrigan, samen met zeven anderen (de groep Ploegschaar
Acht), 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... wachtten op hun arrestatie. Cfr. Paul Begheyn, Daniel Berrigan, een profeet staat terecht,
in Streven, november 1981, pp. 99-107.
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tegen kunnen om naar de bom te kijken. Daarom spreken zij over een te winnen,
beperkte kernoorlog. Het is een soort vergeten. Zij kunnen niet kijken en zich
herinneren. Zij kunnen dit niet in verband brengen met Hiroshima, met New York,
met hun eigen kinderen. Dit is de eerste soort godsdienst die in de Verenigde Staten
zeer actueel is. Het is een godsdienst van wanhoop. Het is een privé-godsdienst.
Soms noemt hij zich charismatisch, evangelisch, of herboren. Hij kan onze situatie
niet onder ogen zien. De tweede soort - als ik over de bom als spiegel spreek - is niet
zozeer een kwestie van de bom vergeten, ervoor terugdeinzen of ze de rug toekeren,
maar een zeer gewelddadige verdediging van de bom. Ik heb het beeld van iemand
die in de spiegel kijkt en niet kan verdragen wat hij ziet, en daarom een steen gooit
naar de spiegel. Breek hem! Dit is een symbool van de vervolging van mensen zoals
ik, mijn broer en mijn vrienden. Breek de spiegel! Breek al die beelden die ons de
waarheid vertellen! Ook dit is een religieuze aangelegenheid, een soort godsdienst,
die te maken heeft met de koude-oorlog-taal van: breek de Russische spiegel, breek
de Chinese spiegel. Kijk niet naar het beeld van kinderen uit Rusland of China, van
oude mensen, boeren, arbeiders, arme mensen, of miljoenen mensen onder de bom.
Breek hem! Dit is het koude-oorlog-geweld dat ook in de kerken zeer diep aanwezig
is. We hebben een vijand, en daarom moeten we de bom hebben, zodat de vijand
gebroken kan worden. Daarom gooi je een bom op de spiegel, en je ontwikkelt
wapentuig om de eerste slag toe te brengen, zoals het wapentuig dat wij in
Pennsylvania vernield hebben: Mark 12 - A raket. Dit wapen heeft niets te maken
met verdediging, met afschrikking, met niets behalve met het beginnen van een
kernoorlog. Het wapen is nutteloos, tenzij het als eerste gebruikt wordt. Het is bedoeld
om de bunker van de vijand aan te vallen voordat diens wapen is afgevuurd. Als de
vijand zijn wapen eerst afvuurt, treft ons wapen een lege bunker. Breek de vijand
eerst!
Dit hoort allemaal bij heel godsdienstige mensen. Ik wil u niet deprimeren, maar
dit is mijn ervaring. Het gaat niet om atheïsten die zo praten, het zijn overal christenen.
Mr. Reagan is een beroemd christen. Mr. Iedereen is een beroemd christen. Zij
geloven allemaal hierin, in dit wapen. Zij geloven er allemaal in dat je de vijand eerst
breken moet.
Ik moet bekennen dat ik tien jaar lang bezig geweest ben met deze vraag: welke
motivering heeft ons toch hiertoe gebracht? Wat voor motivering leeft er in de
gedachten van mensen, wetenschappers, generaals, presidenten, ministers van
buitenlandse zaken, ministers van oorlog, allemaal christenen? De motivering is
godsdienstig. Dit is geen koude-oorlog-motivering, dat is niet voldoende. Het is geen
veiligheidsmotivering, dat is niet
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voldoende. Deze heren weten, sinds de raketcrisis over Cuba onder Kennedy, dat zij
het einde van de wereld plannen. U zoudt eens het gesprek moeten lezen tussen
Robert en John Kennedy over het plan voor een kernaanval op Cuba. Zij praten heel
vriendelijk over het einde van de wereld, en zij waren dat van plan. En John Kennedy
zei iets in de trant van, dat we het jammer moesten vinden, dat er geen kinderen meer
zouden zijn, en dat dit het einde zou zijn.
De motivering van al deze heren aan de top is godsdienstig. Zij geloven allemaal
dat dit Gods wil is. Dit is absoluut verschrikkelijk. Het zijn allemaal leden van een
gemeente of parochie, zij behoren tot gebedsgroepen, gaan op retraite, komen samen
om de bijbel te lezen. In het hart van het Pentagon is een meditatieruimte; ze mediteren
allemaal. Ze hebben regelmatig kerkdiensten. Dominees en aalmoezeniers komen
spreken. Het is allemaal godsdienstig. Als ik hen hoor praten, twijfel ik er niet aan,
dat voor hen het einde van de wereld een religieuze daad zal zijn: de wil van God.
Wij hebben geprobeerd een derde weg te vinden om met deze spiegel om te gaan.
Het is zoiets als: naar de spiegel kijken en instemmen met wat je ziet. Het heeft te
maken met de waarheid, met de waarheid onder ogen zien, met verantwoordelijkheid
of de waarheid spreken. Heel eenvoudig. De bom-spiegel of spiegel-bom is er, en
daarin zie ik de gezichten van al mijn zusters en broeders in de wereld. Ik zie de
gezichten van de ongeborenen, de gezichten van Hiroshima en Nagasaki, de gezichten
van de doden, de gezichten van mijn ouders, van de kinderen uit mijn familie. Ik zie
iedereen, en vervolgens wil ik noch hen vergeten, noch hen vernietigen. Ik wil met
hen verder optrekken, met al deze mensen mijzelf inbegrepen, die nu in gevaar zijn,
die nu gegijzeld worden, wier toekomstig bestaan onzeker is. Ik wil dat zij bij mij
zijn en ik wil met hen zijn. Ik wil ze in die rechtszaal erbij hebben als een ‘wolk van
getuigen’ naar de woorden van Paulus, getuigen à décharge. En het resultaat van die
rechtszaak ligt in hun handen, niet in de handen van een of andere rechter of aanklager.
Ik wil dat deze grote kring van alleman mij, mijn vrienden en mijn daden beoordeelt.
Dat is een derde manier om je leven in te richten wat betreft de onzegbare, de
onnoembare, de ondenkbare, de smerige macht van de dood, die belichaamd wordt
door dat ding. Want uiteraard is de bom niet slechts een spiegel: de bom is een bom!
Dit vat het allemaal samen. De vraag blijft in welke vorm we het willen gieten.
Wat gaan we met ons leven doen met het oog op de kinderen, de ongeborenen? Ik
herinner me dat Bonhoeffer in de gevangenis eens gezegd heeft: ‘We zouden nu
moeten leven met het oog op de volgende
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generatie’. Ik denk dat het nog scherper ligt: We zouden nu moeten leven opdat er
een volgende generatie zal zijn.
Wat voor kans hebben christenen als getuigen tegen de bom, als zij te maken hebben
met politici en generaals die zeggen dat zij handelen vanuit godsdienstige motieven?
Generaals zijn overal hetzelfde. Nederlandse generaals verschillen niet van
Amerikaanse generaals. Het zijn gewoon generaals, d.w.z. zij geloven in het doden
van mensen als een sociale methode om een menselijk conflict op te lossen. We
zouden onderscheid moeten maken tussen problemen zoals generaals die aan de orde
stellen, en zoals christenen dat doen. En of een generaal nu een christen is of een
Russische atheïst, ze geloven allemaal in het doden. Zo verdienen ze hun brood.
Maar christenen zouden op een andere manier problemen aan de orde moeten stellen
dan de generaals. Als de generaal gelooft dat we onszelf kunnen beschermen met
behulp van een ‘eerste slag’-kernwapenarsenaal in ons geval, dan zouden de christenen
een antwoord moeten hebben.
Afgelopen juni hadden we rond het gebouw van de Verenigde Naties in New York
een grote bijeenkomst over ontwapening. Bisschop Sullivan van Richmond, Virginia,
nam er het woord. In zijn bisdom is de grootste kernvlootbasis ter wereld, Norfolk.
Hij spreekt dus met kennis uit de eerste hand als christen-bisschop in een dergelijke
situatie, vergelijkbaar met een bisschop in Dachau of Auschwitz. Hij zei tegen al die
mensen: ‘Er is niets ingewikkelds aan dit probleem. Dit is een ingewikkeld probleem
voor generaals, en een eenvoudig probleem voor christenen’. Doorbreek al deze
blabla over toelaatbare moord, lijken tellen, aantallen wapens, en ‘Zij hebben meer’
of ‘Wij hebben meer’. Dat zijn allemaal problemen voor generaals. Voor ons is het
antwoord: Geen kernwapens waar dan ook. Punt uit.
Kunt u iets zeggen over de volgende stappen die we moeten zetten in verband met
de kernbom, het geweld en de agressiviteit? Kunt u iets zeggen over uw eigen
vredesspiritualiteit?
Eens kijken of ik die wel heb... Ik hoop het... Een van de redenen dat godsdienstige
mensen in de Verenigde Staten gedurende een lange periode, vijftien jaar of meer,
consequent gebleven zijn, is dat we een beetje geloof, een beetje discipline, een beetje
gebed hebben. We hebben zoveel mensen zien verdwijnen na de oorlog in Vietnam,
die die inzet niet meer wilden.
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Het was te pijnlijk, te veel. Veel goede mensen liepen weg van alles wat ook maar
enigszins leek op voortzetting van de strijd. Maar vele christenen deden dat niet. Dat
is een heel interessante kwestie vanuit sociologisch oogpunt: hoe komt het dat
sommige mensen met een belangrijk probleem bezig blijven, en anderen niet? En
waar komt het geduld en de kracht om vol te houden op deze lange, lange tocht
vandaan? Discipline en godsdienstige leefregels zijn daarbij zeer belangrijk: alle
groepen die overleven blijken die te hebben.
Om meer in het bijzonder te spreken, het best ken ik de groepen aan de oostkust
van de Verenigde Staten: Boston, New York, Philadelphia, Washington, Baltimore.
Deze groepen bidden geregeld, lezen samen de bijbel, vieren samen de eucharistie.
Zij zijn erg beïnvloed door Martin Luther King, vooral door zijn geloof, zijn voorbeeld.
Iemand vroeg hem eens: ‘Wat is de kerk volgens u?’. En hij zei: ‘De kerk is de plaats
waar je vandaan gaat’. Dit betekent: de kerk is allereerst een zichtbare gemeenschap,
maar is niet de plaats waar je blijft. Dit houdt in dat je ergens vandaan gaat, van
enkele mensen vandaan, met enkele mensen. Je gaat niet nergens vandaan. Het houdt
ook in: omdat je ergens vandaan komt, ga je ergens heen, niet nergens heen zoals
met zoveel mensen het geval is. Dat is een heel interessante invulling van een
eenvoudige definitie. Voor ons is dit altijd waar geweest. Wij moeten een
gemeenschap hebben die een gemeenschappelijke opvatting heeft over symbolen,
gebed, Schrift, publieke verantwoordelijkheid. En dat onafhankelijk van dag, week,
maand en jaar.
Is er een onderscheid tussen een conventionele en een nucleaire oorlog?
Dat onderscheid is in ons land volstrekt zonder zin geworden door de Tweede
Wereldoorlog. Ik doel hier op een soort spiritueel verstaan van de dingen. Er is geen
onderscheid. Het is er sinds 35 jaar ook niet geweest. De mentaliteit die Dresden,
Coventry en Nederlandse steden bombardeerde, heeft rechtstreeks geleid tot het
bombardement op Hiroshima. De verwoesting van Hiroshima was niet beduidend
groter dan die van Dresden. Zij was alleen goedkoper en sneller. Maar het idee van
massale doding en de vernietiging van kinderen en burgers was allang achterhaald
vóór Hiroshima. De verdierlijking van het geweten ging aan Hiroshima vooraf. Een
dergelijk onderscheid maken is zinloos geworden zoals we hebben kunnen leren van
de oorlog in Libanon: niemand is heilig, niemand wordt uitgezonderd, niemand is
iemand totdat hij een lijk is.
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Wie is veilig als er eenmaal oorlog is? Of het nu een Mark 12-A is of een soldaat die
handgranaten gooit, wie is er nog veilig? Het idee is dat geen enkel leven waarde
heeft: uit de weg! Kinderen: val dood! De wapensoort volgt de ontaarding en gaat
er niet aan vooraf. De eerste vraag is van spirituele aard. Huxley gaf als beste definitie
voor technologie: het is een snellere manier om achteruit te gaan. Deze wapens
hebben ons van binnen ontaard. Elk wapen bestaat eerst van binnen. Het ontwerp
ligt in de geest en vervolgens ligt het wapen in de bunker. Als om een of andere reden
morgen alle kernwapens vernietigd zouden worden, zou men chemische en
bacteriologische wapens ten tonele voeren. We moeten ons ervan bewust zijn dat we
het op kernwapens gemunt hebben, omdat die het afgrijselijkst van alle zijn. Als wij
christenen over ontwapening spreken, hebben we het allereerst over spirituele
wedergeboorte, verandering, bekering van hart. Dorothee Sölle heeft vorig jaar op
de Buchmesse in Frankfurt een zeer indrukwekkend verhaal gehouden over mystiek.
Zij vertaalt mystiek of spiritualiteit met: verzet, een leven van geloof dat in verzet
is. Alleen een geloofsgemeenschap kan begrijpen dat het vraagstuk van kernoorlog,
conventionele bewapening of doding een vraagstuk is van spiritueel verstaan. Wij
lossen dit soort zaken niet politiek, economisch of sociaal op. De diepste betekenis
van deze problemen heeft te maken met het spirituele gevecht tussen de God van het
leven en de goden van de dood, tussen hen die geloven in leven en hen die geloven
in dood, heel concreet.
Na tien jaar het Pentagon geroken te hebben - een doodslucht - kan ik u vertellen
dat het niet menselijke krachten geweest zijn die die plaats hebben kunnen scheppen
en in stand houden. Het is een plaats waar een geestelijk gevecht wordt gestreden.
Een plaats waar christenen zowel binnen het Pentagon aanwezig zijn als medewerkers,
en erbuiten als mensen die gearresteerd worden. Een strijd op leven en dood. Blindheid
en verstaan. Zoals wij zingen in die geweldige paashymne: ‘Mors et vita duello
conflixere mirando’, leven en dood zijn in een worsteling gewikkeld. We moeten
onszelf niet wijsmaken dat een betere politiek of een beter economisch systeem het
zal oplossen. Spiritueel verstaan en verzet. Vanwege spiritueel verstaan: verzet. Niet
omdat ik het woord van een politicus geloof.
Ziet u enige hoop in een voortgaande dialoog tussen hen die nee zeggen tegen
kernwapens en hen die verantwoordelijk zijn voor de nationale veiligheid?
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O, wat houd ik van die uitdrukking ‘nationale veiligheid’! Ik hoor het woord overal:
in Israël, in het Pentagon, in West-Europa. Als het gebezigd wordt door hen die de
leiding hebben, heeft het altijd te maken met doding. Het is een codewoord voor
moord, vind ik. Nationale veiligheid en de vernietiging van Beiroet en de kampen.
Wanneer de jager in Argentinië begint te folteren en mensen verdwijnen, is dat
nationale veiligheid. President Marcos van de Filippijnen bracht een bezoek aan
Washington en Reagan en hij sloten onderling verdragen over wederzijdse nationale
veiligheid. Enzovoorts. Nationale veiligheid is nu een nucleaire paraplu waaronder
de geoorloofdheid van een ‘eerste slag’-kernoorlog schuilgaat. Reagan zei met een
nadrukkelijke verwijzing naar mensen zoals wij, ‘die gekke christenen’, dat hij zou
wensen dat de vredesbeweging in de handen zou zijn van verantwoordelijke
Amerikanen, in plaats van zoals nu in de handen van hen die de nationale veiligheid
van Amerika wensen te verzwakken. Telkens als in mijn land een kernwapen wordt
gefabriceerd, zijn wij minder veilig. Het heeft niets te maken met veiligheid. Het
heeft te maken met een krankzinnige race naar onveiligheid, naar vergetelheid. De
enigen in mijn land die naar mijn opvatting verantwoordelijkheid dragen voor
nationale veiligheid, zijn de christenen die in verzet komen. Zij proberen het leven
voor mensen veilig te stellen. Wat ik zeg krijgt enige zin in het volgende verband.
Mijn vrienden zitten in de gevangenis, staan terecht, predikanten, priesters, zusters,
allerlei mensen. Zij zorgen voor de veiligheid van mensen. Daarom zitten we in de
problemen. Ik wens mijn veiligheid niet te leggen in de handen van Reagan, omdat
wij niet dezelfde taal spreken.
Aangezien er geen generaal onder het gehoor hier is, zou ik me graag plaatsen in
de positie van een generaal die christen is...
Ik hoop dat u dat moeilijk vind...
Als zodanig moet ik de situatie onder ogen zien, dat we kruisraketten moeten
accepteren om enig resultaat te boeken in Genève. Wat vindt u hiervan?
We zouden al deze tactische nonsens moeten overlaten aan andere mensen. Als we
politiek willen spreken, dan is zelfs, zelfs het politieke voordeel van een heldere
stellingname ten aanzien van géén kernwapens politiek zeer aantrekkelijk, omdat
mensen doodsbang zijn. Als wij als godsdienstige mensen redeneren zoals ministers
van buitenlandse zaken of
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generaals dat doen, dan zijn we nog minder effectief, nog afgezien van de morele
aspecten. Volgens mij is de enige invloed die we nu al jaren lang hebben, een heldere
stellingname. Deze wordt nu overal geaccepteerd en zegt niets in de trant van: iemand
zou naar Genève moeten gaan. Zij zegt: wij geloven niet in het doden van anderen.
Dorothy Day heeft vijftig, zestig jaar lang niets anders gedaan. Men begint het nu te
horen. Maar als we alles tegen elkaar gaan afwegen: ‘Wat zullen de Russen doen,
als wij niet dit of dat doen; hoeveel wapens, enzovoorts...’, heeft dat geen enkele zin.
Ik geloof dat de meest oorlogszuchtige onverantwoorde praat in de wereld uit
Washington komt. Wanneer ik Moskou hoor over kernoorlog, hoor ik angst, vrees,
bereidheid tot ontwapening. Ik zou willen dat zij met ons zouden spreken. Ik hoor
taal die zeer afwijkt van die van Washington, en die nooit onderzocht wordt, omdat
Washington altijd zegt: zij liegen, of zij bedriegen. Ik ben er diep van overtuigd dat
een consequente geweldloze houding politiek zeer sterk en vruchtbaar is. En we
zullen dat steeds meer gaan zien, als wij een helder standpunt hebben.
Als men elke vorm van militaire verdediging opgeeft, moeten mensen dan opgevoed
worden tot burgerlijk verzet, of moeten zij dan op geweldloze manier handelen?
Ik denk dat de twee nauw bij elkaar horen, althans in mijn land. Dit maakt een
wezenlijk deel uit van onze hele geschiedenis: het begrip geweldloosheid en het
begrip burgerlijke ongehoorzaamheid, sabotage, stakingen, vernietiging van
kernwapens, sit-down-acties en het blokkeren van toegangen. Dit is één geheel. Het
is merkwaardig dat zeer vaak het slechtste en het beste zo nauw samengaan in een
land als het onze, dat zo gewelddadig en krankzinnig is. We hebben deze prachtige
traditie vanaf het allereerste begin, vóór en tijdens de Revolutie, nu meer dan 200
jaar geleden. Wij hebben een traditie van burgerlijk verzet, sabotage, Boston Tea
Party (1773), ondergrondse, verzet van arbeiders, van immigranten, van vrouwen,
van zwarten, van anti-oorlog-mensen. Het is altijd onderdeel van onze geschiedenis,
dat onrecht alleen verminderd wordt door onrechtvaardige wetten te overtreden. Dit
is onze sociale geschiedenis. Ik denk dat het onze spirituele geschiedenis is, dat elke
belangrijke sociale verandering in ons land - vanaf de afschaffing van de slavernij
tot redelijke arbeidsomstandigheden, inspraak voor vrouwen, anti-oorlog-mensen gekomen is doordat mensen onrechtvaardige wetten overtreden hebben op zeer
doordachte manieren. Zonder dit zou onze geschiedenis nog meer
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reden tot schaamte geven dan nu het geval is. In onze historische ervaring zijn deze
dingen steeds samengegaan. Daarom kunnen we bijvoorbeeld begrijpen dat er een
geest van geweldloosheid bestaat buiten de wet om. Is een bepaalde wet
onrechtvaardig? Overtreed ze dan! Dat is mijn spiritualiteit, dat is mijn opvatting
van God, dat is mijn opvatting van politieke verantwoordelijkheid. En de training
hiervoor is altijd onderdeel van ons werk geweest.
Omdat ik zie dat mensen niet alleen angst wordt aangejaagd door kernwapens, maar
door alle wapens, is mijn vraag: hoe kan iemand zijn hoop bewaren?
Dit is overal een belangrijke vraag. Vreemd genoeg denk ik nu aan negen vrienden
die onlangs terechtstonden in Connecticut. Wellicht hebt u van hun geval gehoord.
In augustus waren zij aan boord gegaan van een Trident-onderzeeër in Connecticut,
waar een hele vloot van zulke schepen wordt gemaakt. Midden in de nacht kwamen
zij op die onderzeeër, tegen alle verwachtingen in. Zij ontdekten dat er geen bewaking
was. Zij waren van plan een symbolisch gebaar te stellen. Ze brachten flessen met
hun eigen bloed mee en herdoopten, ontdoopten die onderzeeër; ze gaven hem de
naam S.S. Auschwitz. Vervolgens vernielden zij met hamertjes een deel van de zeer
verfijnde sonar-radar-apparatuur. Twee uur waren zij op die onderzeeër zonder dat
iemand hen lastig viel, ofschoon zij, toen zij erheen gingen, ervan uitgingen dat zij
hun leven riskeerden. Ze veronderstelden dat er soldaten en mariniers zouden zijn,
die opdracht hadden om te schieten. Maar er was niemand.
Dit is steeds onze ervaring geweest, dat deze daden van geloof een vreemde
bescherming tot gevolg hebben. Enfin, zij stonden terecht, en de rechtszaak was zeer
ontroerend. Het ging om twee zusters, gestudeerde mensen, ouders; verscheidene
gezinnen waren erbij betrokken. Zij vertelden het verhaal van hun leven, waarom zij
dit gedaan hadden, waarom zij hun kinderen niet konden aankijken, waarom zij geen
les konden geven, als zij dit allemaal maar lieten gebeuren. De rechtszaak was vol
hoop. Iedereen in die rechtszaal, de jury inbegrepen, die deze verhalen hoorde, putte
er veel hoop uit. Het was een zeer aparte manier waarop we geprobeerd hebben om
hoop te scheppen, namelijk door hoopvolle dingen te doen. Je kunt nu eenmaal niet
ergens in een hoekje gaan zitten en zeggen: ik wil hoopvol zijn. Want als je weer uit
die hoek komt, ben je nog steeds wanhopig. Ik merk iets dergelijks ook bij het
bezoeken van vrienden in de gevangenis. Mensen komen er vandaan en zeggen: ik
voel me hoopvoller
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nu ik met deze gevangene gesproken heb; het was zo helder, zo krachtig. Het is onze
ervaring geweest, dat dit soort acties hoop geven aan mensen in een tijd van grote
wanhoop. We moeten ons rekenschap geven van die vreemde band tussen daden van
het geweten en daden van hoop, met daarbij de veronderstelling uiteraard dat we
bidden. Maar iets dergelijks moet gebeuren voordat we hoop krijgen. Ik merk dit
heel vaak als we rond plaatsen als het Pentagon zijn: mensen worden gearresteerd
en zijn vol hoop, omdat zij hun geloof tot het uiterste hebben laten gaan. Niet alleen
omdat zij geloof hadden, maar omdat zij hun geloof op de proef hebben gesteld
tegenover deze grote muur, die Pentagon heet of Trident-onderzeeër. Je moet erheen
en tegen die muur aanduwen met je geloof. Dan zul je hoop krijgen.
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Alfred Andersch (1914-1980)
Van existentialist tot vragensteller
Freddy De Schutter
September 1933. Hartje München. Een jongeman stapt het hoofdkantoor van de
Gestapo uit. (September 1933, dat betekent dat de concentratiekampen overvol zitten,
nog niet met joden, wel met roden; dat er in Duitsland alleen nog maar de Nazi-partij
toegelaten is; dat de deelstaten hun autonomie kwijt zijn; dat de eerste immigranten
zich opmaken voor de vlucht of al weg zijn.) De jongeman heeft zo pas, zeer tot zijn
verwondering, te horen gekregen dat hij weer naar huis mag. Hij is nochtans geen
kleine garnaal. Op negentien jaar heeft hij al de sleutelpost van secretaris van de
Beierse communistische jeugdbond bereikt. Dat heeft hem twee maanden Dachau
opgeleverd. Maar zijn vader was nog maar pas gestorven aan verwondingen in de
Eerste Wereldoorlog opgelopen. Diezelfde vader was een overtuigd aanhanger van
Ludendorff geweest (de generaal die in 1923 zij aan zij had gestaan met de jonge
Adolf Hitler toen die zijn bierkelderputsch pleegde) èn een overtuigd antisemiet. Het
argument werkte. Alfred Andersch hoefde niet opnieuw naar Dachau, ofschoon hij
verdacht werd van illegaal werk voor de communisten. En terwijl hij naar buiten
stapte, wist hij ineens dat er een eind was gekomen aan ‘zijn bedrijvigheid voor de
communistische partij’.
Dit besluit markeerde, zo is achteraf gebleken, de zeer verre, de zeer vage oorsprong
van de schrijver Alfred Andersch. Niemand kon dat toen weten, ook Andersch niet.
Voorlopig voerde hij alleen een innerlijke terugtocht uit: hij hield zijn ogen zoveel
mogelijk dicht voor wat er gebeurde, hij vond werk als kantoorbediende, hij trouwde,
kreeg kinderen. Hij was in die tijd vaak te vinden in barok- en rococo-kerken.
Schoonheid als vluchtheuvel.
Zijn tweede Damascus beleefde Andersch in 1944 ergens in een Italiaans
bergdorpje. De soldaat Alfred Andersch liet zijn regiment achter en begaf zich
vrijwillig in Amerikaanse gevangenschap. Andersch ervoer zijn ‘desertie’ als een
daad van opperste vrijheid.
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Na de oorlog zat hij vele jaren in de marge van het echte literaire leven. Hij werkte
mee aan Der Ruf (een krantje voor Duitse krijgsgevangenen; na zestien nummers
werd het door de Amerikaanse bezetter verboden. Het had de roep om democratie
te letterlijk opgevat). Hij schreef essays. Hij richtte in Frankfurt de ‘avondstudio’
op, een zender die nog het beste te vergelijken is met het Derde Programma van de
BRT. Hij was een van de initiatiefnemers van de Gruppe 47, de literaire club waar
enkele kanonnen als Böll, Grass uit zouden voortkomen. Hoofdbekommernis in die
tijd was het scheppen van een fatsoenlijke taal: wie ter wereld kon Duits nog au
sérieux nemen, nadat dr. Joseph Goebbels er zo lange tijd zo schaamteloos mee was
omgesprongen? Schrijver werd hij pas met Kirschen der Freiheit - Kersen van de
vrijheid (1952), een autobiografische reportage, waarin hij uitlegt waarom hij
deserteerde. Sansibar oder der letzte Grund - Sansibar of het laatste motief (1957),
zijn eerste echte roman, maakte van Andersch in één klap een belangrijk en - het ene
hoeft het andere niet uit te sluiten - een rijk auteur. Eigenlijk verschilde de inhoud
niet wezenlijk van Kirschen der Freiheit: ook in Sansibar ging het over mensen die
de systemen en de overgeleverde normen laten voor wat ze zijn en zelf hun eigen
leven in handen nemen. Ook Die Rote (1960) valt terug op het vertrouwde thema:
een vrouw laat alles achter wat aan vroeger doet denken, inclusief haar man en haar
minnaar, en begint opnieuw.
Maar intussen heeft de mens Andersch een fundamentele ommezwaai gemaakt.
Hij heeft zich van alle beroepsbezigheden losgemaakt en is naar een Zwitsers
bergdorpje vertrokken, niet om er naar de Alpentoppen te turen, maar om te schrijven.
Romans, verhalen, kortom fictie zullen van nu af aan het leven van Andersch vullen.
Niet dat daardoor het tempo van uitgeven versnelt, Andersch is een traag, ordelijk
en precies werker, bij het pietluttige af. Af en toe komt er een verhalenbundel uit. In
1967 verschijnt Ephraïm, een roman1. Mateloos ontgoocheld en boos waren Andersch'
kompanen uit de tijd van Gruppe 47, toen de man die mee de Duitse naoorlogse
literatuur uit de grond had gestampt, in 1968 niet mee marcheerde. Wat voerde
Andersch in godsnaam uit in zijn Zwitsers bergdorpje, terwijl in de Duitse steden
aan de universiteiten geschiedenis werd gemaakt? Wat kon belangrijker zijn dan de
revolutie? Ja, wat deed Andersch in 1968? Hij schreef. Literatuur was voor hem
leven geworden. Trouwens, wat kon hij op de barricaden komen doen? Mei '68 had
het de hele wereld laten weten: literatuur was uit de tijd, alleen reportages met

1

Cfr. L. Verbeeck, De verbeelding van de vrijheid. De romancier Alfred Andersch, in Streven,
oktober 1968, pp. 68-76.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

895
een recht-toe-recht-aan boodschap werden nog gevraagd. Andersch bleef in de Alpen
en werkte aan Winterspelt, zijn volgende roman2.
Op 11 september 1973 beleefde Andersch zijn derde Damascus: de Chileense
droom stortte in, Allende verdween, Pinochet nam over. In Duitsland werden
Berufsverbote van kracht: werknemers van de staat - professoren, ambtenaren,
vuilnismannen, leraars - moesten voor hun indiensttreding bewijzen dat ze de
communistische levensbeschouwing niet aanhingen. Wie eenmaal niet vlekkeloos
door een verhoor was gekomen, maakte achteraf een moeilijke tijd door. Hij of zij
kreeg de huur opgezegd, vond bij een andere baas natuurlijk ook geen werk meer,
moeilijk te registreren verdrietigheden als gesar door buren, kennissen en familie
nog buiten beschouwing gelaten. Het had veel weg van een heksenjacht. Voor ‘de
verbeelding aan de macht’ had Andersch niet veel over gehad, voor de slachtoffers
van de Berufsverbote wel. En bovendien, schrijvers waren in de nieuwe situatie weer
van doen. Hij schreef een gedicht: artikel 3 (3). Die titel maakte een akelige toespeling
op het artikel uit de Westduitse grondwet dat vrije meningsuiting garandeert. Duitsers
werden in dit gedicht genoemd:
een volk van
ex-nazi's
en hun
meelopers

En:
toen de nazi's
in de oorlog
in denemarken
de jodenster wilden invoeren
droeg de koning van denemarken
bij zijn eerste daaropvolgende optreden
de gele ster
op zijn uniform
waarom steken
scheel
schmidt
willy brandt
genscher
maihofer
geen jodenster op

2

Cfr. F. De Schutter, Andersch' Winterspelt - lang na middernacht, in Streven, januari 1977,
pp. 333-342.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

896
als ze
bij hun ontbijt lezen
dat men alweer
een lerares
heeft gefolterd
ik vergeet
dat ze zulk soort mededelingen
met een loupe
zouden moeten zoeken.

Over de toekomst liet Andersch zich somber uit:
het nieuwe kz
is al opgericht
een geur verspreidt zich
de geur van een machine
die gas pompt.

Het gedicht bewees dat Andersch, inmiddels Zwitsers staatsburger geworden, nog
niet klaar was met Duitsland. Omgekeerd trouwens ook niet.
Artikel 3 (3) was gedurende weken een schandaal. Andersch verdedigde zich en
zei dat ‘concentratiekamp’, ‘gas’, ‘jodenster’... bedoeld waren als metaforen. Mensen
worden vervolgd omwille van hun gezindheid en daar moet tegen geprotesteerd
worden, hoe luider hoe liever, beter met overtrokken en overdreven vergelijkingen,
dan helemaal niet; aldus de teneur van Andersch' verweer in radio, televisie en krant.
Artikel 3 (3) was de voorlaatste gelegenheid waarbij Andersch het nieuws haalde.
Voor de laatste keer gebeurde dat op 22 februari 1980: alle voorpagina's vanaf Die
Welt (rechts) over Die Frankfurter Allgemeine (liberaal) tot de Süddeutsche Zeitung
(links) deelden mee dat Alfred Andersch de vorige dag in zijn Zwitsers bergdorp
gestorven was. De herdenkingsartikelen klonken gedragen maar hypocriet. Met ‘Fred’
Andersch was een groot schrijven heengegaan, maar tussen de regels door stond er
eigenlijk dat Andersch na zijn hoogtepunt, Sansibar oder der letzte Grund, op een
verdienstelijke manier aan de gang was gebleven. Buiten Duitsland was de dood van
Andersch geen nieuws. Andersch was immers een typisch Duitse schrijver, zo'n
auteur die nooit was losgeraakt uit de eeuwige spiraal van schuld,
‘Wiedergutmachung’, een problematiek waar buiten de Bondsrepubliek vandaag de
dag niemand meer warm voor te krijgen is. Zowel het ene als het andere zijn fout:
Andersch' latere en minder bekende werk is stukken belangrijker dan de zogenaamde
grote romans uit zijn eerste periode. Belangrijk ook voor wie geen interesse meer
kan opbrengen voor de enge en uit de mode geraakte problematiek van: kan er nog
geleefd worden, nadat we twaalf jaar hebben meegespeeld in het Derde Rijk.
Belangrijk dus ook buiten Duitsland.
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Liever geen ideologie
Om het misverstand omtrent Andersch goed te begrijpen, mag nooit uit het oog
worden verloren dat hij debuteerde met zijn Kirschen der Freiheit. Dit boekje kon
moeilijk anders dan de aandacht trekken. Niet omdat het goed geschreven was, niet
omdat de auteur een in die dagen bekende radiofiguur was, maar wel omdat het op
een zeer pijnlijke wijze in zeer gevoelig Duits vlees sneed. Dat Andersch communist
was geweest werd hem in bepaalde kringen met het oog op de jeugdige leeftijd
waarop de misdaad was begaan, welwillend vergeven; dat hij vanaf '33 in zijn
privé-leven was ondergedoken werd hem in helemaal andere milieus ook niet in dank
afgenomen; maar dat hij in '44 gedeserteerd had, dat was veel moeilijker verteerbaar
en dan vooral dat hij die desertie opblies tot een daad van volstrekte vrijheid, daar
waren voor de gemiddelde Westduitser uit de Adenauer-tijd geen woorden voor. Het
denkklimaat in die jaren was algemeen zo: de Hitler-tijd was een pijnlijke vergissing
geweest, maar als we er met z'n allen om ter hardst over zwijgen, zal het trauma vlug
vergeten zijn. Ook werd er een handig onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant
het nazi-regime dat de oorlog was begonnen en aan de andere kant Duitsland dat die
oorlog had uitgevochten. De concentratiekampen en de jodenvervolging waren een
lelijke geschiedenis geweest, maar strijden voor het vaderland bleef altijd een nobele
zaak en verdiende iemand die zich daar vrijwillig aan onttrok niet in de buitenste
duisternis te worden geworpen?
Van bij het begin stond één ding vast: over de literaire verdiensten van de auteur
Andersch - en literair betekent uiteraard wel wat meer dan stijl en woordenschat zou binnen Duitslands grenzen in de eerste jaren niet sereen, laat staan objectief
geoordeeld worden. Op Andersch werd het etiket ‘politiek auteur’ geplakt en dat
wilde in dit geval zoveel zeggen als: gevaarlijk, omstreden, verdacht. Andersch
verzuimde namelijk dat te doen wat iedere normale in het communisme ontgoochelde
militant doet, hij maakte niet de halve draai naar rechts, hij schaarde zich niet bij de
fanatieke bevechters van Moskou, Peking en Cuba; Andersch bleef ergens onderweg
hangen in een ietwat vaag en onberekenbaar links liberalisme. Ik herhaal: vaag en
onberekenbaar, want ‘links’ komt in de praktijk neer op een fundamentele argwaan,
een diepgeworteld wantrouwen ten opzichte van wat de gevestigde macht van
sociaal-democratischen huize is. En ‘liberaal’ is Andersch omdat iedere ideologie maar vooral die van Marx - zo weinig met het leven, met de feiten te maken heeft.
Dan maar liever helemaal geen ideologie. Twijfel aan om het even welke theorie en
de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

898
daarmee gepaarde zekerheid dat wat gebeurt toch altijd anders uitpakt, het is het
enige thema dat van de eerste tot de laatste bladzijde in het werk van Andersch heeft
stand gehouden. Ik geef één voorbeeld: Andersch vertelt in Kirschen der Freiheit
over een vergadering van jongcommunisten in een bierlokaal (Beieren!). Hij heeft
zich pas tot het marxisme bekend en de wereld is er eenvoudiger op geworden. ‘Ik
was net klaar met Lenins “Materialisme en Empiriocriticisme”; alles was duidelijk:
beweging was ook gewoon materie, en god bestond niet. Alleen de biervlekken en
het ellendige wachten pasten daar niet bij’. Het is onder meer op grond van dit soort
schitterende formuleringen dat ik Alfred Andersch een groot schrijver vind.

Eigen waarheid
Ik had het daarnet over de jongere en latere Andersch. Tot de jongere Andersch reken
ik in ieder geval: Kirschen der Freiheit, Die Rote, Sansibar oder der letzte Grund.
Het eerste is autobiografisch, de twee andere zijn fictief, maar inhoudelijk is er geen
verschil en eigenlijk gaat het in alle drie over Andersch en over vrijheid. Over de
mens die pas mens wordt doordat hij zijn eigen waarheid opbouwt, doordat hij zelf
uitmaakt wat goed en wat kwaad is. We zijn in de jaren vijftig, begin jaren zestig en
Sartre en het existentialisme zijn niet veraf. Zoals gezegd, werd en wordt Andersch
vooral om die eerste werken geprezen, maar bij herlezing overtuigen ze toch niet
helemaal: ze doen een beetje denken aan een wat al te lang uitgevallen, een wat uit
de hand gelopen apologia pro vita sua. De personages uit Die Rote en Sansibar
mogen dan al verzonnen zijn, ze kunnen toch de herinnering niet terugdringen van
de soldaat die het leger van zijn vaderland in de steek liet. Eigenlijk zijn die fictieve
romanfiguren weinig meer dan maskers waarvan Andersch zich dankbaar bedient
om zijn publiek nog maar eens in te peperen dat eenieder zelf uitmaakt voor wie en
tegen wie hij vecht, ook al heeft hij enkele jaren daarvoor een eed van trouw gezworen
en ook al moet hij zijn eigen volk daarvoor ‘verraden’. Tegen het opzetten van
maskers is in principe niets in te brengen, ze mogen er alleen niet te dun uitzien.
Sommige - ik herhaal: sommige - stukken hebben iets hijgerigs, iets opgewondens
en dat maakt de literaire kwaliteiten er niet beter op: de afstand tussen verteller en
gebeuren is te klein en er wordt vaak - te vaak - getobd en getobd over 's mensen
recht om alle bruggen achter zich op te blazen.
De oudere Andersch. Het vastleggen van grenzen, het opstellen van
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theorieën en schema's is een delicate aangelegenheid; het is onbegonnen werk om
een haarscherpe scheidingslijn tussen de oudere en de jongere Andersch te trekken
maar je mag rustig aannemen dat Andersch via het schrijven van kortverhalen en
novellen zijn tweede adem heeft gevonden. Ik neem als voorbeeld Die Nacht der
Giraffe, waarin hij over die beruchte meiavond in 1958 vertelt waarop generaal de
Gaulle aan de macht kwam - sommigen zeggen: zijn staatsgreep pleegde. De bakens
zijn duidelijk verzet: Andersch schrijft niet meer over het ‘ik’ dat zijn eigen waarheid
ontwerpt, maar over de wereld, het leven. Hoe die wereld en dat leven in elkaar zitten,
begrijpt Andersch zelf niet en schrijven wordt vanaf nu proberen een tipje van de
sluier op te lichten. De oudere Andersch schrijft geen autobiografische literatuur
meer, ofschoon hijzelf er meer dan eens in optreedt. Maar als hij meedoet, dan is
zijn gedaante verschrompeld tot de proporties van een figuur naast anderen. En hij
speelt mee onder de fictieve naam Franz Kien. Het is meer dan een handigheidje.
Door zichzelf Franz Kien te noemen, geeft Andersch in feite toe dat hij met zijn
existentialisme is doodgelopen. Tegelijk krijgt hij een ruimere armslag om de stof
van zijn verhaal vrijer te bewerken: hij kan gebeurtenissen in éénzelfde verhaal
samenbrengen, terwijl die in werkelijkheid niets met elkaar te maken hadden, hij kan
naar believen personages weglaten en uitvinden. Maar altijd met hetzelfde doel voor
ogen: begrijpen wat gebeurd is, gebeurt en nog zou kunnen gebeuren. Ook in zijn
tweede periode is Andersch een ‘politiek auteur’ gebleven: het gaat haast altijd over
politieke gebeurtenissen, maar de grootste aandacht gaat uit naar de mens die zijn
leven onder druk van die politieke gebeurtenissen fundamenteel veranderd ziet
worden.

Schrijven na Auschwitz
Het sterkst op dreef was de oudere Andersch in Ephraïm, het boek over de joodse
sterjournalist die in 1962 na 36 jaar afwezigheid weer in zijn vaderstad Berlijn
terechtkomt. Het onderwerp leent zich uiteraard tot goedkoop pathos en vervelende
dik-in-de-verf-zetterij. Daar is in Ephraïm niets van te merken, omdat de auteur zich
angstvallig van iedere commentaar onthoudt: hij laat zijn personage praten,
vierhonderd bladzijden lang, de ene keer over zijn scheerapparaat, de andere keer
over zijn ouders die in Auschwitz zijn gebleven. Maar toch kun je, tussen al dat
schijnbaar oeverloze geklets door, niet ongevoelig blijven voor de tragiek van de
ontwortelde die nergens meer thuis is, nergens meer terecht kan, veroor-
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deeld is voort te leven met de nooit aflatende herinneringen aan een tijd, toen men
zijn volk probeerde uit te roeien, als ging het om een of ander soort kwalijk onkruid.
Wie aanneemt dat Auschwitz het gezicht van de twintigste eeuw ingrijpend heeft
bepaald, neemt meteen aan dat Ephraïm een belangrijke roman is. Het is geen geringe
opgave om in deze tijd nog een boeiend boek over Auschwitz te schrijven. TV, film,
documentaires hebben tot uitentreuren alles laten zien. Schrijven over wat er gebeurd
is, is een zinloze aangelegenheid geworden. Je kunt alleen proberen zo te schrijven
dat de machteloze wanhoop onderhuids voelbaar wordt. Maar dan moet je wel goed
kunnen schrijven: met een perfecte feeling voor het juiste woord en de juiste dosering.
Even illustreren: op de laatste bladzijden schrijft de journalist Ephraïm, die normaal
gedetacheerd is in Rome, een artikel over paus Johannes XXIII. Alle journalistieke
voorschriften zijn pijnlijk nauwkeurig nageleefd: niets dan feiten en in iedere zin
een ‘news-item’. ‘De paus is erg klein en erg breed. Hij laat zich in een zwarte auto
door Rome rijden. Vooraan zitten de chauffeur en een priester. Achteraan zit de paus
alleen, een kleine, boven afgeplatte wig. De paus heeft de grootste oren die ik ooit
bij een mens gezien heb. Het zijn reusachtige oren. De paus is een kleine olifant.
Diep binnen in de paus zit er een kankergezwel. Dat kan de paus niets schelen, omdat
hij al oud is. Alleen maar af en toe heeft hij pijn. De paus herinnert zich: “Wij zagen
een reusachtig vuur en mensen liepen eromheen, die er een of ander in gooiden. Ik
zag een man, die had iets in zijn hand, dat met zijn kop bewoog. Ik zei: “In Godsnaam,
Maruschka, die gooit waarachtig een levende hond in het vuur”. Maar mijn gezellin
zei: “Dat is geen hond, dat is een kind”. Hij heeft het allemaal kunnen zien. Zo
iemand wil God zijn. Het wordt tijd dat we er een nieuwe zoeken. Dat denkt de paus.
Dan is zijn auto voorbij’. (Het artikel wordt door Ephraïms hoofdredacteur geweigerd.)
Na Winterspelt schreef Andersch in zijn laatste levensjaren aan Der Vater eines
Mörders. In een Beiers gymnasium anno 1928 loopt Rex, zoals de directeur aldaar
genoemd wordt, een klas binnen om er de kennis van het Grieks te controleren. Een
van de leerlingen, Franz Kien (!), valt jammerlijk door de mand. Hij zal enkele dagen
later van de school verwijderd worden, zoals dat heet. Het gedrag van de directeur
is zacht gezegd grof, lomp, brutaal. Een diep geworteld minderwaardigheidscomplex
moet ten grondslag liggen aan 's mans onvoorstelbaar idioot-autoritair optreden. Het
aardige van het verhaal zit 'm hierin, dat je pas halverwege te weten komt dat Rex
in het burgerleven Herr Himmler heet en dat hij een zoon heeft die het in de
opkomende Nazi-partij al tot iets gebracht heeft. (In het
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Derde Rijk zal die zoon het nog verder brengen, want het gaat inderdaad om Heinrich
Himmler, de chef van de SS en de Gestapo. Overigens leven Rex en de jonge Himmler
in onmin.)
Der Vater eines Mörders is nu wel niet Andersch' meest geslaagde schepping,
maar aan de benauwende vraag die door het verhaal wordt opgeworpen, kan niemand
zich met goed fatsoen onttrekken: hoe is het mogelijk dat iemand met een veelzijdige
klassieke vorming - dat de oude Himmler zijn Grieks onder de knie had, staat buiten
twijfel - zichzelf zo weinig in de hand heeft? En een nog benauwender gegeven: een
van de wreedste massamoordenaars aller tijden werd grootgebracht in een omgeving
waar Socrates, Plato, Cicero, Erasmus dagelijks gelezen werden? Waar zijn
humanisme, cultuur, verdieping dan nog goed voor als ze een Heinrich Himmler niet
kunnen verhinderen? Het verhaal laat een wrange smaak na. Dat was precies het
effect waar Andersch op mikte. De tijd dat Andersch zelf alle antwoorden kende,
lag ver achter hem. De laatste jaren was Andersch een vragensteller geworden.
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Paleontologie en macro-evolutie I
Edouard Boné
Bij de herdenking van de honderdste verjaardag van Charles Darwins dood (1882)
bleek een van de nog steeds hevig bediscussieerde punten te zijn: de extrapolatie van
de inmiddels behoorlijk ontrafelde mechanismen van de micro-evolutie naar het veel
ingrijpender veranderingsproces van de macro-evolutie1. Met de zogeheten
cladogenese (clados, tak) wordt een verklaring bedoeld van de oorsprong van de
grote taxonomische groepen of ver-takkingen - fyla (stammen), klassen en orden waarin de hele levende wereld door de biologische systematiek wordt ingedeeld en
ondergebracht. Concrete aanwijzingen over dat evolutieproces kunnen wij vooralsnog
alleen verwachten van de paleontologie, de wetenschap van de fossiele resten uit
lang tot uitermate lang vervlogen geologische perioden. Wat zijn die paleontologische
bevindingen en argumenten waard, en welke vragen blijven nog open?

Macht en onmacht van de paleontologie
Van meet af aan dient beklemtoond te worden aan welke beperkingen de paleontologie
onderhevig is en welke onrechtmatig bevoorrechte positie zij in de besproken kwestie
inneemt.
De beperkingen zijn aanzienlijk. Afgezien van uitzonderlijke meevallers,
beschikken de paleontologen slechts over de kenmerken van het skelet van de
beschouwde organismen. Zelfs vanuit louter anatomisch standpunt is het skelet - zo
het al voorhanden is - een vrij pover document: huid- en bindweefsels, vatenstelsels,
spieren, ingewanden en hersenen blijven onbekend. Voor organismen zonder inwendig
of uitwendig skelet is de paleontologische documentatie in de meeste gevallen vrijwel
nihil. Het fossilisatieproces is op zijn beurt een zeldzaam, van vele toevalligheden
afhankelijk gebeuren: de fossielen vertegenwoordigen slechts een geringe fractie

1

Cfr. L. Sequieros, Honderd jaar na Charles Darwin, in Streven, mei 1982, p. 694-703.
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van de reële biologische sequenties. Bij de hiaten in dat proces voegen zich nog de
vele leemten die te wijten zijn aan de wisselvalligheden van erosie en sedimentatie,
die het aanvankelijk aanwezige materiaal nog meer hebben uitgedund. Het fossiele
materiaal van de oudste geologische perioden - die voor de oorsprong van de grote
taxonomische groepen juist zo belangrijk zijn - werd bovendien grotendeels uitgewist
door het metamorfisme van de gesteenten (hoge druk en temperatuur, rekristallisatie),
zodat dit materiaal voorgoed on-interpreteerbaar geworden is. ‘De aarde heeft haar
oudste archieven verbrand’. Over de oorsprong van de fyla zal de paleontologie dan
ook weinig te zeggen hebben. De paradox is nu dat de paleontologie en de
morfologische wetenschappen in het algemeen toch een bevoorrechte positie genieten
in het onderhavige debat. Het is nu eenmaal een historisch feit dat de morfologische
wetenschappen - de paleontologie, ten dele afgelost en aangevuld door de
vergelijkende anatomie en embryologie - beoefend en ontwikkeld werden lang voordat
de wetenschappen van de fysiologie, de biochemie, de genetica, de ecologie en de
ethologie opkwamen. Waar de studie van de vormen al vanaf de oudheid beoefend
werd, is die van de functies van veel jongere datum, zodat zij eeuwen en decennia
lang weinig heeft bijgedragen tot de analyse van de levende wezens. Nog steeds
beschikken wij over veel meer vergelijkende documentatie op het vlak van de
morfologie, en dat bepaalt onze onmiddellijke en soms exclusieve visie op het
evolutieproces. In die situatie komt nu wel vlug en volop verandering. En dat betekent
dat de paleontologie in de kwestie die ons aanbelangt geenszins een bijzondere
bevoegdheid bezit, maar hoogstens een soort feitelijke voorrang of concrete troef.

Oorsprong van de fyla: waarnaar is men op zoek?
De vraag naar de oorsprong betreft op de eerste plaats het ontstaan van de fyla of
stammen, fundamentele organisatie-types van de levende wezens, en vervolgens de
oorsprong van klassen en orden. Daartegenover stelt men het proces van specialisatie,
dat de oorsprong van de soorten moet verklaren en bij wijze van extra-polatie die
van de geslachten (genus) en families. Stam, klasse, orde, familie, genus, soort,
ziedaar de belangrijkste en meest gebruikelijke categorieën van het hiërarchisch
geordend biologisch systeem, die als ‘Russische popjes’ in elkaar passen.
Indien men het makkelijk eens wordt over de definitie van de laagste
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categorie, de soort2, dan komt dat omdat de soort wel degelijk een objectieve
werkelijkheid is in de ogen van de moderne biologie en evolutietheorie. Het begrip
vat en omvat de variabiliteit van een geheel van populaties die zich onderling (kunnen)
voortplanten. Merken wij al dadelijk op dat het belangrijkste criterium van de
‘onderlinge voortplanting’ niet toegepast kan worden in de paleontologie, terwijl het
daar zo veelvuldig gehanteerde morfologische criterium in de definitie van Mayr
niet eens voorkomt. Men heeft wel in bepaalde gunstige gevallen ook fossiele
populaties aan statistisch onderzoek kunnen onderwerpen, in de geest en volgens de
methodes van de nieuwe systematiek. Daaruit is gebleken dat de paleontologische
definitie van de soort, in het ideale geval, nagenoeg overeenkomt met de biologische
definitie. Onze andere classificaties evenwel - die verder gaan dan het objectieve
gegeven van de soort, enige realiteit in het evolutiegebeuren - hebben onvermijdelijk
iets willekeurigs. De door ons ontworpen taxonomische indelingen hebben min of
meer vage grenzen. De taxonomie placht in essentie te berusten op een uitdrukkelijk
fylogenetische interpretatie van de verzamelde gegevens. Maar de ervaring heeft
maar al te vaak de aarzelingen van die interpretatie blootgelegd. Men heeft dan ook
voorgesteld de classificatie van de levende wezens uitsluitend te funderen op de
objectief waarneembare gelijkenissen tussen de organismen. De aldus opgebouwde
fenetische (verschijnselen-) taxonomie zou, ofschoon zij tot stand kwam onafhankelijk
van elke aprioristische fylogenetische interpretatie, toch aanwijzingen kunnen geven
over de mogelijke fylogenetische sequenties en zou de descriptieve, misschien zelfs
interpretatieve benadering van het evolutieproces zelf kunnen bevorderen.
Hoe dan ook, opklimmend van de soort naar het genus en de familie komt ons
onderzoek toch terecht bij de hogere categorieën van orde, klasse en fylum. En juist
in dat verband wordt de vraag gesteld naar de paleontologische documentatie omtrent
de oorsprong van die belangrijke taxonomische groepen. Vergeleken met de precieze
definitie van de soort, zijn de begrippen van fylum en zelfs orde tamelijk vaag.
Beperken wij ons tot de fyla. Die worden eerder omschreven dan gedefinieerd als
even zo vele fundamentele plannen van organisatie, op grond waarvan de biologen
in staat zijn de hele levende wereld in zo'n 20 tot 30 ‘algemene types’ onder te
brengen. Simpson3, Grasse, Rensch4 gaan ervan

2
3
4

De definitie b.v. van E. Mayr, in Systematics and the origine of life, Columbia University
Press, New York, 1942.
G.G. Simpson, L'évolution et sa signification, Payot, Paris, 1951.
B. Rensch, Kurze Anweisung für zoologisch-systematische Studien, Leipzig, 1934.
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uit dat er in de natuur nu eenmaal een relatief gering aantal fundamentele ‘thema's’
bestaan. Die fyla vertegenwoordigen onderscheiden niveaus van anatomische
organisatie, met alle functionele mogelijkheden die daarin vervat liggen. Het zijn
o.m. de fyla van de sponsachtigen, de holtedieren, de weekdieren, de stekelhuidigen,
de geleedpotigen, de chordata (= de gewervelde dieren naast een paar groepen van
ondergeschikt belang)... In de ‘super-stam’ van de triploblastische (met drie
onderscheiden kiembladen in de embryonale ontwikkeling) dieren met bilaterale
symmetrie, groepeert de stam van de chordata alle dieren waarvan de overlangse
doorsnede de opeenvolging bevat van een rugzenuwstreng, een ruggestreng (chorda)
en een spijsverteringsbuis met vooraan parige kieuwspleten waardoor het organisme
met de buitenwereld in verbinding staat. Het samen aanwezig zijn van die kenmerken
bepaalt een fundamenteel plan, dat verschilt van dat van de geleedpotigen of de
weekdieren. Het is tegelijk zo fundamenteel en algemeen dat het tenslotte nog zeer
heterogene subgroepen omvat. Die fyla, beantwoordend aan een bepaald structuurtype,
zouden onafhankelijke groepen voorstellen, waarbinnen een autonome en besloten
evolutie plaatsvindt.
Is men het over de globale indeling van het dierenrijk vrijwel eens, dan dient men
toch te erkennen dat die ‘fundamentele structuurtypes’ eerder geschetst dan
nauwkeurig omlijnd worden. En algemeen is ook de erkenning dat de oorsprong van
de aldus omschreven fyla, in de huidige stand van onze paleontologische kennis,
zich aan elke waarneming onttrekt5. Vanaf het Pre-Cambrium, alleszins al 600 miljoen
jaar geleden, treffen wij die fyla reeds volkomen gevormd aan. Alleen mosdiertjes,
koralen en rondbekken (primitieve, kaakloze ‘vissen’) worden pas sinds het
Midden-Ordovicium aangetroffen, toch ook al zo'n 460 miljoen jaar geleden. Over
de mechanismen en omstandigheden van de oorsprong van de fyla kan de
paleontologie slechts stamelen. Zijn ze met elkaar aan de basis verbonden en zijn
alleen de tussenverbindingen ons onbekend? Of vormen zij even zo vele
onafhankelijke processen van evolutie? Tot voor kort was de paleontologische
documentatie daaromtrent onbestaand en bleven wij op loutere hypothesen
aangewezen. Kritisch en veeleisend ingestelde onderzoekers vergenoegden zich met
het geconstateerde autonome samen-bestaan van al die fyla, zonder aanwijsbare
verbinding. Talrijker waren zij die uitgingen

5

Pro memorie: vnl. op grond van de fossielen wordt het geologisch verleden van de laatste
600 miljoen jaar onderverdeeld in Paleozoïcum (ook nog wel Primair geheten) met
opeenvolgend Cambrium, Ordovicium, Siluur, Devoon, Carboon en Perm. Mesozoïcum (ook
nog wel Secundair geheten) met opeenvolgend Trias, Jura, Krijt, en Kenozoïcum met
opeenvolgend Tertiair en Quartair (in welke laatste periode de mens verschenen is).
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van het postulaat van hun gemeenschappelijke oorsprong. Zij verklaarden het
ontbreken van tussenvormen op grond van de onmogelijkheid dat aanvankelijk
dusdanig tere organismen zouden fossiliseren of dermate oude organismen aan het
metamorfisme zouden weerstaan. Tevreden met die verklaring van de paleontologische
hiaten zetten zij hypothesen op uitgaande van (waargenomen) fenomenen als de
neotenie6. Hoe vernuftig en verleidelijk ook die hypothesen en veronderstellingen
waren, men kon slechts zelden hun graad van waarachtigheid beoordelen. Sinds kort
evenwel zijn enkele paleontologische documenten opgedolven met een weliswaar
nog enigmatisch en problematisch karakter. In de precambrische fauna van het
Australische Ediacara komt een soort primitieve geleedpotige voor met archaïsche
kenmerken van de ringwormen. Gaat het hier om een reuzenlarve of om een echte
afstammeling van ringworm-voorouders? Uit het Boven-Cambrium was reeds een
primitief eenschalig weekdier bekend, een soort schaalhoren met parige aanhangsels,
die men in de systematiek niet goed kon plaatsen. Maar in 1952 werd voor de kusten
van Mexico op 3.70 m diepte uit de Stille Oceaan een primitieve slak opgevist
(Neopilina) waarvan de gesegmenteerde lichaamsbouw een tussenpositie suggereert
tussen de ringwormen en de weekdieren, twee fyla die men tot dan toe als volkomen
autonoom had beschouwd. Er is ook nog Ayscheia, uit het Midden-Cambrium van
Brits-Columbia die een gemeenschappelijke oorsprong suggereert van ringwormen
en geleedpotigen. Het zijn suggestieve, aarzelende aanwijzingen, maar veel te weinig
om de oorsprong van de fyla, op grond van de paleontologische documenten,
doorzichtig te maken.

Oorsprong van klassen en orden
De paleontoloog gaat zich dan maar beijveren om iets meer aan de weet te komen
over de oorsprong van de klassen. Aan de zeer algemene definitie van het fylum
voegt de bepaling van de klasse een paar kenmerken toe zonder er evenwel al enige
specialisatie in te betrekken. Op het hierboven geschetste structuurplan van de
chordata b.v. wordt een ietwat concretere organisatievorm geprojecteerd die o.m. de
parige aanhangsels, de embryonale structuur, de articulatie van het kaakgewricht
betreft. Op grond daar-

6

Op het verschijnsel van neotenie (geslachtsrijpheid en voortplanting van organismen die
bepaalde embryonale kenmerken behouden) komen wij in de volgende bijdrage terug.
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van onderscheidt men thans 5 of 10 of 12 of 17 klassen. Tot het einde van de jaren
twintig zou men zich met 5 hebben vergenoegd, maar door de ontwikkeling van het
onderzoek brengen de ‘puristen’ van de taxonomie het thans tot 17. Voor ons betoog
kunnen wij ons beperken tot de onderstam van de gewervelde dieren in strikte zin:
het lichaam is verdeeld in drie onderscheiden zones (hoofd, romp, staart), het bevat
een inwendig skelet van been of kraakbeen, en een ventraal gelegen hart met vier
kamers (in de embryonale toestand). Beperken wij ons verder tot de wellicht niet
helemaal bevredigende onderverdeling in zes klassen: de kaakloze (vissen), de vissen,
de amfibieën, de reptielen, de zoogdieren en de vogels. Volgens onze huidige
paleontologische kennis zijn die klassen de laatste 460 miljoen jaar verschenen in
een opeenvolging die wij ‘natuurlijk’ kunnen noemen: de kaakloze ‘vissen’ in het
Midden-Ordovicium, de vissen in het Siluur, de amfibieën in het Devoon, de reptielen
in het Carboon, de zoogdieren in het Boven-Trias (180 miljoen jaar geleden) en de
vogels in het Jura-tijdperk (130 miljoen jaar geleden).
De evolutie gaat ongetwijfeld nog door, maar dan wel binnen de hoofdtakken
waarvan alleen de top nog nieuwe knoppen voortbrengt. Voor Cuenot is de
cladistische evolutie voltooid, aangezien er sinds 600 miljoen jaar geen enkel nieuw
cladistisch type (fylum) verschenen is7. Op het niveau van de klasse is de evolutie
eveneens afgeremd: dat soort cladogenese is tenminste stationair zoniet geblokkeerd
sinds het Jura-tijdperk waarin de eerste vogels verschenen. Voor Woltereck8 is het
ondenkbaar dat nog nieuwe structuurplannen zouden ontspruiten op de
gemeenschappelijke stam van het leven: de produktie van nieuwe somatische types
is blijkbaar voorgoed afgesloten. Er is geen enkele aanwijzing dat in de toekomst
nog nieuwe types kunnen ontstaan: alles spreekt een dergelijke hypothese tegen. Von
Huene meent dat de fylogenese een proces is dat zich niet eindeloos kan voortzetten
en dat hoogst waarschijnlijk zijn materiële limiet heeft bereikt, ‘aangezien er vandaag
de dag geen enkele niet gespecialiseerde groep bestaat, die nog een fyletische potentie
zou hebben’9. Op de keper beschouwd is het misschien niet eens zo belangrijk of wij
al dan niet nog een nieuwe klasse zoogdieren mogen verwachten: wat de amfibieën,
reptielen en vogels betreft beschikken wij nu reeds over een

7

8
9

L. Cuénot, Essai d'arbre généalogique du règne animal, C.R. Acad. Sci. Paris, 210, 1940,
pp. 196-199; La phylogénèse du règne animal, in Traité de Paléontologie, J. Piveteau, 1952,
pp. 74-86.
R. Woltereck, Grundzüge einer allgemeinen Biologie, Stuttgart, 1940.
F. von Huene, Die stammesgeschichtliche Gestalt der Wirbeltiere - ein Lebenslauf, in Paläont.
Z., 22, 1940, pp. 55-62.
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overvloedige paleontologische documentatie, die ons heel wat inlichtingen verschaft
over de wijze waarop die klassen zich in het verleden ontwikkeld hebben. Daarop
komen wij nog terug.
Om onze verkenning van het terrein af te ronden staan wij nog even stil bij de
volgende categorie van de cladogenense, de orde. Op dat niveau komen al zo veel
differentiaties en zelfs specialisaties tot uiting, dat het onbegonnen werk zou zijn een
algemene definitie van de orde te willen formuleren: die zou hoogstens voor een paar
gevallen opgaan. Bij wijze van voorbeeld beperken wij ons tot de klasse van de
zoogdieren. In de huidige zoogdierenfauna onderscheidt men een dozijn orden van
placentaire zoogdieren. Voegt men daaraan nog de buideldieren toe en een aantal
orden die ons alleen in fossiele vorm bekend zijn, dan komt men aan een totaal van
28 orden (volgens de zoölogen die het verst gaan in de opsplitsing van de
zoogdierenklasse).
De thans levende landroofdieren en hoefdieren vormen twee perfect
gedifferentieerde hoofdgroepen, die in de huidige fauna makkelijk zelfs door een
kind onderscheiden kunnen worden, aan de hand van een reeks ondubbelzinnige
kenmerken: dierlijk regime, klauwen, grote hoektanden en scheurkiezen aan de ene
kant (evengoed bij wezel als bij leeuw); vegetarisch regime, hoeven, grote maaltanden
aan de andere kant (evengoed bij paard als bij nijlpaard). Maar wij beschikken thans
over een rijke paleontologische documentatie omtrent de voorouders van beide
groepen, sinds het begin van het Tertiair of Kenozoïcum (60 tot 70 miljoen jaar
geleden). De voorouders van de landroofdieren (Creodontes) en hoefdieren
(Condylarthes) uit het oudste Tertiair waren veel minder duidelijk van elkaar te
onderscheiden. Minder gedifferentieerd, stonden zij wat een aantal kenmerken betreft
heel wat dichter bij elkaar: dezelfde gebitsformule, blijkbaar afgestemd op een regime
van alleseters, vijfvingerige ledematen, beantwoordend aan een gelijkaardige zoniet
identieke manier van voortbeweging. Die primitieve roof- en hoefdieren waren
ongetwijfeld nauwer met elkaar verwant dan b.v. de huidige marterachtigen en
civetkatachtigen, die men als twee families in de huidige orde van de landroofdieren
onderbrengt. Niet te verwonderen dus dat ook de vakspecialisten het niet eens raken
over bepaalde fossielen: in het oude genus Protogonodon wordt een soort
ondergebracht die voor de enen een roofdier, voor de anderen een hoefdier is. Colbert
(1955) rangschikt de familie van de Arctocyoniden bij de primitieve roofdieren10,
terwijl Romer (1966) ze bij de primitieve hoef-

10

E.H. Colbert, Evolution of the Vertebrates, Wiley, New York, 1955.
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dieren onderbrengt11. De vraag waar wij niet onderuit kunnen luidt: wat stellen die
moderne etiketten voor, wanneer wij ze op de oude fauna's plakken?

Reële soort (en individu) en ideële categorie
Hoe objectief zijn de indelingen van de systematiek, orden en a fortiori klassen en
stammen? En welk licht werpt het antwoord op die vraag op het probleem van de
oorsprong van de grote groepen? Het zou immers geen zin hebben te gewagen van
de oorsprong van ‘iets’ dat in de dierenwereld geen concrete consistentie heeft en
tenslotte neerkomt op een louter conceptuele notie. Wij zagen het reeds: de enige
objectieve werkelijkheid van het evolutie-gebeuren is de soort via de individuen die
ertoe behoren. De hogere classificatiecategorieën (stam, klasse, orde) zijn sinds een
eeuw het voorwerp van eindeloze betwistingen. Voor Möbius (1886) (en tot zijn
school kan men eveneens Agassiz, Claus, Bessey, Jest en, dichter bij ons, Martin en
Diels rekenen) is alleen het individu reëel: al het overige is van puur conceptuele
aard en drukt slechts bepaalde relaties uit12. Rond dezelfde tijd echter (1865) verdedigt
Nägeli met klem het concrete, allerminst abstracte karakter van de genera en hogere
categorieën, die dieren met een gemeenschappelijke oorsprong zouden groeperen13.
Haeckel (1866) van zijn kant meent dat alleen de hogere categorieën, fyla of stammen,
aanspraak kunnen maken op het statuut van objectieve werkelijkheid14. Op dit laatste
punt zijn de opvattingen ondertussen nagenoeg volledig omgekeerd: de meeste
moderne auteurs kennen alleen aan individu en soort een objectieve realiteit toe, en
herleiden de hogere categorieën tot louter subjectieve en min of meer arbitraire
constructies. Plate (1914), Delpino, Kerner, Burmeister, Rensch (1934), Kinsey,
Claus-Grobben-Kühn zijn het daarover eens, op een paar nuanceringen na. Simpson
(1951) stelt voor de epitheta ‘reëel’, ‘natuurlijk’ en ‘objectief’ gewoon achterwege
te laten wanneer men het over de hogere categorieën heeft.
Dat de discussie over het al dan niet objectieve karakter van de hogere categorieën
ooit kon leiden tot dermate diametraal tegengestelde opvattin-

11
12
13
14

A.S. Romer, Vertebrate Paleontology, University of Chicago Press, Chicago, 1966.
K. Möbius, Die Bildung, Geltung und Bezeichnung der Artbegriffe, Zool. Jb., 1:1, pp. 1-36,
1886.
C. Nägeli, Entstehung und Begriff der naturhistorischen Art, 1865.
E. Haeckel, Generelle Morphologie, Bd II, 1866.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

911
gen, was te wijten aan het feit dat, een eeuw geleden, zowel de paleontologische
documentatie als de moderne interpretatie ervan nagenoeg geheel ontbrak.
Teruggeplaatst in het perspectief van het tijdsverloop, doet die documentatie de
gebruikelijke categorieën van stam, klasse en orde geleidelijk verzwinden: ze lossen
zich op naarmate wij verder in het verleden opklimmen. Wij zagen reeds hoe de
thans nauwkeurig afgebakende orden van landroofdieren en hoefdieren zich met
elkaar vermengen in het oudste Tertiair. Onder het oog van de paleontoloog die de
oude zoogdierenfauna's onderzoekt krijgen de ‘werkelijkheden’ van thans alsmaar
vagere contouren. Welke zin heeft dan nog de vraag naar de ‘oorsprong’ van de grote
groepen? Gaat zij niet van de verkeerde veronderstelling uit dat de groep, zoals hij
in de huidige faune herkend en gedefinieerd wordt, reeds als dusdanig bestond, 50,
200 of 600 miljoen jaar geleden, en dat hij derhalve als dusdanig begonnen is? Wordt
de vraag naar de oorsprong van de grote groepen in die termen gesteld, dan is er
nooit een antwoord op. En het is nu juist op dit punt dat de paleontologie, ondanks
haar beperkingen, ons inzicht verhelderd heeft.
Onze diagnoses van vroegere organismen en fauna's schieten altijd te kort omdat
zij artificieel aangebrachte dwarsdoorsneden voorstellen van een continu tijdsverloop.
Het blijven momentopnamen van wellicht erg rijke maar toch punctuele en geïsoleerde
segmenten van de brede stroom van de tijd. Die diagnoses zijn derhalve niet zonder
meer toepasbaar op periodes vóór en na het vrij arbitrair gekozen moment van de
biologische duur. Het is dan ook niet te verwonderen dat de paleontologische
documentatie zo rijk is aan die ‘lastposten’ voor de huidige systematiek: (uitgestorven)
zoogdierachtige reptielen van het Permo-Trias, een hele reeks organismen die noch
uitgesproken reptielen, noch uitgesproken zoogdieren zijn, niet classificeerbaar en
van nature incertae sedis. Dergelijke gevallen komen overvloedig voor, al spitst de
aandacht zich meestal toe op fameuze fossielen als de Archaeopteryx (oervogel) van
Solenhofen en Eichstätt, die zich op de tweesprong van fyla of klassen bevinden.
De verschijning - in de tijd - van nieuwe structuurtypes - niveaus van alsmaar
complexere integratie van de levensfuncties - kan niet geloochend worden. Het
fenomeen kreeg vele namen: typogenese, macro-evolutie, of ook nog megagenese
(Zucherhandl, Hiernaux, Ruffié, Schindewolf)15. De vraag is: zijn die lijnen van
ontwikkeling, duidelijk onderscheiden en zelfs gescheiden op het niveau van hun
voltooiing, sprongsgewijze tot stand gekomen, zoals de terminologie van
‘evolutie-sprong’ of ‘emergentie’ wel

15

Ruffié, De la Biologie à la Culture, Flammarion, Paris, 1976.
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vaker suggereert? Uitgaande van de mutatiemechanismen, zoals die door de
neodarwiniaanse evolutietheorie vooral sinds een halve eeuw gehanteerd zijn, nam
Goldschmidt (1944)16 aan dat uitzonderlijke ‘systematische mutaties’ (grondige
transformaties van het hele organisatieplan) aan de oorsprong zouden liggen van
nieuwe fyla, klassen en zelfs orden. Maar men diende zich neer te leggen bij de
evidentie, dat nooit en nergens dergelijke mutaties waargenomen zijn.
De indruk van een evolutiesprong werd weliswaar ook soms door de
paleontologische documentatie gewekt. Maar hoogst waarschijnlijk gaat het daar om
een illusie die thans behoorlijk ontmaskerd is. De indruk van discontinuïteit tussen
twee levensvormen kan van louter subjectieve aard zijn, in het oog nl. van de
waarnemer. Veel hangt daarbij af van de manier waarop de paleontoloog het
beschouwde type heeft gedefinieerd: een typologische benadering, die op een te
smalle basis berust, loopt het gevaar de structuur op te sluiten binnen te enge grenzen.
Telkens als zo'n benadering vervangen kan worden door de studie van een (variabele)
populatie, wordt de continue evolutielijn opnieuw zichtbaar. In enkele gevallen
nochtans bestaat er inderdaad een objectieve discontinuïteit in de morfologische reeks
die in een zelfde stratigrafisch profiel verzameld werd. Een dergelijke, echt
‘waargenomen’ hiaat, is vaker geïnterpreteerd als een evolutiesprong. Maar men
beseft thans dat drieërlei omstandigheden verantwoordelijk kunnen zijn voor die
‘indruk’ van morfologische discontinuïteit: een leemte in de fossilisatie, de vervanging
van een vorm door een andere door het spel van de competitie of een klimatologische
verandering.
Het lijkt zo goed als zeker dat men in werkelijkheid nooit getuige is van de
verschijning van een nieuw organisatietype (fylum, klasse, orde), maar steeds en
alleen van een nieuwe soort, die aan het begin staat van een lange reeks, waarvan
de systematicus, vele miljoenen jaren later, zal erkennen dat zij aan de oorsprong
ligt van een nieuw organisatietype. In die zin dient men ongetwijfeld de uitspraak
van Heberer (1958) te verstaan ‘dat het onderscheid tussen micro-en macro-evolutie
beantwoordt aan een niet-realiteit’17, en Nachtesheims stelling dat dezelfde wetten
gelden voor beide evoluties. ‘Verschijning en evolutie van een klasse’, zegt Devillers
(1973), ‘is slechts een verkorte spreekwijze. Het enige subject van evolutie is de
populatie, en de super-specifieke groeperingen bestaan slechts uit hoofde

16
17

R. Goldschmidt, Cryptic bobbed allels in Drosophila melanogaster, in Amer. Natur., 78, pp.
564-568, 1944.
G. Heberer, Zum Problem der additiven Typogenese, in O. Hedberg, Systematics of today,
pp. 40-47, Uppsala, 1958.
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van de soorten waaruit zij samengesteld zijn. Wanneer echter, door evolutie van een
voorouderlijk geheel, genoeg soorten ontstaan zijn, waarvan elk voldoende kenmerken
bezit die zo grondig verschillen van die van de gemeenschappelijke voorouder, dat
een nieuw structuurtype herkenbaar wordt, dan nemen wij aan dat een klasse
verschijnt’18. Maar die nieuwe klasse (of orde) wordt pas achteraf zichtbaar en steeds,
naar alle waarschijnlijkheid, slechts via de soort. Want het evolutiemechanisme speelt
zich uitsluitend af binnen het kader van de soort.
Zo zijn we beland bij de moeilijke en boeiende vraag: hebben wij goede redenen en
argumenten om aan te nemen dat de binnen de soort omschreven evolutiemechanismen
toch hebben geleid tot het ontstaan van nieuwe klassen en orden? Het overvloedig
gedocumenteerde, bevestigende antwoord op die vraag van de paleontologie wordt
het uitgangspunt van onze volgende bijdrage.

18

Ch. Devillers, Introduction à l'étude systématique des vertébrés, Doin, Paris, 1973.
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Schrift en spiegelschrift
Yvan Lebrun
In zijn novelle The Plattner Story vertelt de Britse schrijver H.G. Wells hoe een
leraar in de scheikunde eens een ontploffing veroorzaakte die hem buiten onze ruimte
in de zgn. vierde dimensie slingerde. Toen hij na enige tijd naar de aarde terugkeerde,
stelde men vast dat de linker- en de rechterkant van zijn lichaam omgewisseld waren:
Plattner was een spiegelbeeld van zichzelf geworden. Dit had o.m. tot gevolg dat hij,
die tot dan toe rechtshandig was geweest, nu rechts moeilijk kon schrijven. Met zijn
linkerhand kon hij daarentegen de pen vaardig hanteren, maar hij had de neiging
spiegelschrift te produceren. Spiegelschrift of levografie is een schrift dat in
omgekeerde richting loopt. In de Westerse cultuur schrijft men van links naar rechts
en het spiegelschrift loopt van rechts naar links, d.w.z. zoals het gebruikelijke schrift
zich in een spiegel vertoont (afb. 1). Andere talen, als het Hebreeuws en het Arabisch,
worden van rechts naar links geschreven; het spiegelschrift loopt dan van links naar
rechts. In het spiegelschrift zijn de letters bijgevolg met 180° om hun verticale as
gedraaid. Spiegelschrift kan men gemakkelijk verkrijgen door vloeipapier op een
vers beschreven blad te leggen.
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Afbeelding 1

Linkshandige schoolkinderen die leren schrijven, produceren soms spontaan
spiegelschrift. Afb. 2 laat het woord SHERIFF (bovenaan) zien zoals een linkshandig
eersteklassertje het van het bord - waar het nochtans van links naar rechts geschreven
stond - gekopieerd had. Eerst nadat het op zijn fout attent was gemaakt, kon het kind
zich corrigeren (onderaan). Linkshandige kinderen die in spiegelbeeld schrijven,
hebben ook de neiging rekenkundige notaties om te draaien en b.v. ∂ = + i.p.v. 3
+ 3 = 6 te schrijven.

Afbeelding 2

Sommige linkshandigen bewaren hun leven lang het vermogen om met de
linkerhand spiegelschrift te produceren. De Renaissancekunstenaar Leonardo da
Vinci kon met zijn linkerhand in spiegelschrift schrijven. Hij
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heeft dagboeken nagelaten, die van rechts naar links zijn geschreven. Sommige van
zijn schilderijen (zie afb. 3 links) dragen notities die eveneens in spiegelschrift staan.

Afbeelding 3

De Duitse schilderes Mechthild Weitbrecht kon zowel met de rechter- als met de
linkerhand schrijven en tekenen. Zij kon links zowel gewoon als in spiegelbeeld
schrijven. Hetzelfde talent bezat de Duitse schilder en etser Adolph von Menzel. De
opschriften op zijn steendrukken zou hij telkens met de linkerhand levografisch
gegraveerd hebben om op de afdrukken gewoon schrift te verkrijgen. Er zijn zelfs
linkshandigen die een tekst gelijktijdig met de rechterhand van links naar rechts en
met de linkerhand van rechts naar links kunnen pennen.
Spiegelschrift wordt soms ook vastgesteld bij rechtshandige volwassenen die
tengevolge van een cerebro-vasculair ongeval (hersenbloeding of hersentrombose)
dat hun rechterhand verlamd heeft, hun linkerhand gebruiken om te schrijven. Dit
eigenaardig verschijnsel, dat meestal van korte duur is, wordt gewoonlijk als volgt
verklaard. De mens bezit twee grote hersenen, ook hersenhemisferen of halfronden
genoemd. Deze hebben de willekeurige motoriek onder hun gezag: hun motoneuronen
kunnen impulsen afvuren, die de spieren doen samentrekken; deze samentrekkingen
bewegen de ledematen. De vezels die de motoneuronen in de hemisferen met de
spieren verbinden, kruisen de middellijn in de nahersenen. Dit
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heeft tot gevolg dat elke hemisfeer de contralaterale lichaamshelft regeert: de
bewegingen van de rechterledematen hangen van het linkerhalfrond af, terwijl die
van de linkerledematen door de rechterhelft van de grote hersenen veroorzaakt
worden. Een aantasting van de motoneuronen in één hemisfeer brengt een verlamming
van de contralaterale helft van het lichaam teweeg. Is het linkerhalfrond gekwetst,
dan kan de rechterhand dikwijls niet meer bewegen. Als de patiënt met zijn linkerhand
wil schrijven, moeten de bevelen daartoe van zijn rechterhemisfeer komen.
Waarom geeft dit soms aanleiding tot spiegelschrift? Een mogelijke verklaring is
dat, wanneer een rechtshandig schoolkind rechts leert schrijven, de schrijfvaardigheid
door zijn linkerhemisfeer verworven wordt. De rechterkant van de grote hersenen
zou daarbij evenwel niet volledig inactief blijven, maar stilzwijgend de
overeenkomstige bewegingen aanleren. ‘Overeenkomstig’ betekent hier ‘in
spiegelbeeld’: een abductieve beweging van de rechterhand van links naar rechts
komt met een abductieve beweging van de linkerhand van rechts naar links overeen.
Zo iets stelt men vast als men een rechtshandige ineens vraagt het kruisteken met de
linkerhand te maken: het horizontale deel van het teken wordt van rechts naar links
(van de rechter- naar de linkerschouder) uitgevoerd. M.a.w. de linkerhand voert het
teken in spiegelbeeld uit. De rechterhemisfeer zou bijgevolg een natuurlijke neiging
hebben om spiegelschrift te produceren. In gezonde rechtshandigen die toevallig met
hun linkerhand schrijven, wordt deze neiging vermoedelijk door de linkerhemisfeer,
die de correcte bewegingen kent, tegengewerkt. Als deze hemisfeer aangetast is, kan
zij soms geen controle meer uitoefenen, en het rechterhalfrond handelt naar zijn zin:
het geeft bevelen die in spiegelschrift resulteren.
Spiegelschrift produceren rechtshandigen ook vaak wanneer ze voor de grap op
een stuk papier schrijven dat ze op hun voorhoofd houden. In feite blijven ze van
links naar rechts schrijven, maar daar hun hand ten opzichte van de gewone
schrijfpositie met 180° gedraaid wordt, verkrijgt men een - trouwens weinig leesbaar
- spiegelschrift.
Linkshandige eersteklassertjes die de gewone schrijfrichting in acht proberen te
nemen, draaien wel eens een letter of een cijfer om. Soms wordt de eerste regel
behoorlijk van links naar rechts en de volgende van rechts naar links geschreven.
Een linkshandige leerling uit het eerste leerjaar moest eens de getallen van 1 tot 30
uit het hoofd neerschrijven. Zoals afb. 4 laat zien, schreef hij de reeks van 1 t/m 10
van links naar rechts; hierbij werden 4, 7 en 9 evenwel in spiegelbeeld gevormd en
10 werd als 01 weergegeven. De volgende regel liep volledig van rechts naar links;
daarbij werden de twee in twaalf, de drie in dertien, de zeven in zeventien en de
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Afbeelding 4

negen in negentien correct georiënteerd, en de cijfers in 20 t/m 23 werden niet
omgewisseld. De derde regel liep opnieuw van links naar rechts. De cijfers vier, vijf
en zes in vierentwintig, vijfentwintig en zesentwintig werden in spiegelbeeld getekend;
bovendien vergat de leerling de negen in negenentwintig en hij wisselde de cijfers
in dertig om.
Omkeringen van afzonderlijke letters of cijfers komen ook wel eens voor bij
rechtshandige eersteklassertjes wier oriënteringszin nog onvoldoende ontwikkeld is.
Deze leerlingen vormen soms ook letters ondersteboven: ze kunnen nog niet goed
de linker- van de rechter- en de boven- van de onderkant onderscheiden.
Linkshandige eersteklassertjes hebben niet alleen de neiging om van rechts naar
links te schrijven maar ook om in deze richting te lezen. De verplaatsing van de blik
van rechts naar links lijkt hun natuurlijker dan in de omgekeerde richting. Daarom
komt het meer dan eens voor dat het linkshandig schoolkind de eerste regel behoorlijk
van links naar rechts leest en dan onoplettend de volgende regel van rechts naar links
probeert te ontcijferen. Bij het lezen van links naar rechts maakt de blik van
linkshandige lezertjes ook meer rugwaartse sprongen dan die van de rechtshandigen.
Hoewel ze van links naar rechts hebben leren lezen en als volwassenen gewoonlijk
ook zo lezen, kunnen sommige linkshandigen eveneens van rechts naar links lezen.
Hierbij houden ze hun boek met de zgn. bovenkant van de bladzijden naar zich
toegedraaid. De woorden lopen dan van rechts naar links en staan tevens op hun kop.
Linkshandige schoolkinderen maken soms minder leesfouten wanneer ze op die
‘averechtse’ manier mogen lezen.
(Een bijzondere vorm van spiegellezen is het palindroom: een woord of zinnetje
dat, wat de lettervolgorde betreft, zowel van links naar rechts als van rechts naar
links kan worden gelezen. Woorden als negen, nemen, lol, raar, tot, pop, lepel zijn
Nederlandse palindromen. Het Franse zinnetje élu par cette crapule kan ook van
achteren naar voren gelezen worden. Het Engels biedt palindromen van het type
Draw pupil's lip upward;
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A man, a plan, a canal-Panama; Stiff, o dairy man, in a myriad of fits. En iedereen
kent wel het palindromisch grapje over het aards paradijs. Adam stelt zich aan Eva
voor met de woorden: ‘Madam, I'm Adam’, en zij antwoordt: ‘Eve’).
Van linkshandigen wordt verwacht dat ze zich aan de gewone schrijfrichting
aanpassen: het spiegelschrift wordt niet aanvaard, en letters die in spiegelbeeld
gevormd worden, gelden als niet-correct. In de gebarentaal is het echter anders:
unimanuele gebaren die door rechtshandigen normaal met de rechterhand gemaakt
worden, mogen door linkshandigen met de linkerhand uitgevoerd worden, maar dan
wel in spiegelbeeld. In de gebarentaal van Vlaamse doven wordt het begrip zee
uitgedrukt door middel van een golvende beweging die de rechterhand maakt van
links naar rechts, vóór de ‘spreker’. Wil men dit teken met de linkerhand maken, dan
moet deze hand zich van rechts naar links verplaatsen. Een ander voorbeeld is het
teken voor zelf, waarbij de rechterduim een denkbeeldige lijn van de linkerschouder
naar de rechterheup trekt. Als dit teken met de linkerduim uitgevoerd wordt, loopt
het van de rechterschouder naar de linkerheup. In tegenstelling met de schrijftaal
zijn spiegeltekens hier de regel. Wie per vergissing met zijn linkerhand de richting
gebruikt die voor de rechterhand bestemd is, wordt verkeerd of helemaal niet
begrepen.
Naast de gebarentaal gebruiken de meeste doven ook het vingeralfabet. Hierbij
nemen de vingers van één hand bepaalde posities in die telkens met één letter van
het alfabet overeenkomen. Op die manier wordt er a.h.w. in de lucht gespeld.
Rechtshandige doven spellen met hun rechter-, en linkshandige doven met hun
linkerhand. De vingerconfiguraties links zijn telkens het spiegelbeeld van de
vingerconfiguraties rechts.
De schrijfrichting van links naar rechts bevoordeelt de rechtshandigen. Het is
immers gemakkelijker bij het schrijven zijn pen achter zich aan te trekken dan vóór
zich uit te duwen: bij het duwen blijft de pen vaak in het papier steken en spat de
spleet. Dat heb je natuurlijk niet meer met een kogelpen. Een tweede probleem dat
het gebruik van een kogelpen voor een groot deel uit de weg ruimt, is dat van de
vlekken: wie met een pen in inkt schrijft en zich daarbij van zijn linkerhand bedient,
maakt dikwijls vlekken doordat zijn hand over de verse letters glijdt. Maar wat met
een kogelpen niet opgelost wordt: de onmiddellijke visuele controle van het schrift
is bij mensen die links schrijven minder gemakkelijk, daar hun hand vaak de pas
geschreven woorden dekt. Vooral bij beginnelingen kan dit het aantal schrijffouten
doen toenemen.
Niet alleen het schrijven bevoorrecht de rechtshandigen in onze maatschappij. Tal
van dagelijkse voorwerpen zijn zo gemaakt dat ze gemakke-
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lijker met de rechter- dan met de linkerhand te gebruiken zijn. Vele scharen kunnen
beter met de rechterhand gehouden worden. Polshorloges die rechts gedragen worden,
kunnen moeilijk met de linkervingers opgewonden worden. Blikopeners met een
vleugelschroef zijn alleen met de rechterhand te hanteren. Sikkels en zeisen zijn voor
rechtshandigen gemaakt, net als platenspelers en naaimachines. De kiesschijf van
de telefoon kan gemakkelijker met de rechter- dan met de linkerhand gedraaid worden.
Tandartsstoelen zijn praktisch alleen door rechtshandige tandartsen te gebruiken.
Wel zijn er in de gespecialiseerde handel voorwerpen te vinden voor linkshandigen,
zoals kurketrekkers die tegen de wijzers van de klok in gedraaid worden of meetlatten
met de nul aan het rechteruiteinde.
Sommige linkshandigen schrijven met gebogen, anderen met niet-gebogen pols
(afb. 5 en 6). De niet-gebogen polspositie lijkt iets frequenter te zijn dan de gebogen.
De gebogen polspositie is niet uitsluitend het gevolg van de schrijfrichting van links
naar rechts, daar ze ook bij linksschrijvenden voorkomt wier moedertaal van rechts
naar links geschreven wordt. Bovendien valt ze ook af en toe bij rechtsschrijvenden
waar te nemen, of hun

Afbeelding 5
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moedertaal van links naar rechts (zoals het Engels) of van rechts naar links (zoals
het Hebreeuws) geschreven wordt. De gebogen polspositie is wel frequenter bij
mensen die links dan bij mensen die rechts schrijven, welke ook de normale
schrijfrichting is. Ze lijkt ook vaker bij mannen dan bij vrouwen voor te komen.
In een ongeselecteerd staal van 294 mannelijke en 335 vrouwelijke Belgische
proefpersonen, bestaande voor het merendeel uit volwassenen en voor de rest uit
schoolkinderen, waren er 265 van het mannelijk geslacht (= 90,14%) en 320 van het
vrouwelijk geslacht (95,52%) die met de rechterhand schreven. Er waren dus ietwat
meer linksschrijvenden onder de mannen (jongens) dan onder de vrouwen (meisjes).
Onder de 585 rechtsschrijvende proefpersonen waren er slechts 4 (0,68%) die met
gebogen pols schreven. Eén van deze 4 proefpersonen gebruikte vroeger zijn
linkerhand om te schrijven. Onder de 44 mannelijke en vrouwelijke proefpersonen
die de pen met de linkerhand vasthielden, waren er daarentegen 13 (= 29,55%) die
met gebogen pols schreven. De gebogen polspositie bij het
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schrijven kwam dus veel vaker bij linksschrijvenden dan bij rechtsschrijvenden voor.
Negentwintig van de 44 links schrijvende proefpersonen waren van het mannelijke
en 15 van het vrouwelijke geslacht. Van de 29 mannelijke proefpersonen waren er
11 (= 37,93%) die met gebogen pols schreven. Onder de vrouwelijke proefpersonen
was dit percentage slechts 13,33%. De gebogen polspositie kwam dus frequenter bij
de mannen dan bij de vrouwen voor. De reden waarom de gebogen polspositie vaker
bij links- dan bij rechtsschrijvenden, en bij mannen dan bij vrouwen voorkomt, is
niet bekend.
Onder de 265 mannen (jongens) die rechts schreven, waren er 180 (= 67,92%)
van wie het schrift naar rechts helde, 40 (= 15,09%) van wie het schrift naar links
helde, 21 (= 7,92%) van wie het schrift verticaal was en 24 (= 9,06%) van wie de
letters soms naar links en soms naar rechts helden. Bij de 320 vrouwen (meisjes) die
rechts schreven, waren de overeenkomstige cijfers respectievelijk 193 (= 60,31%),
70 (= 21,88%), 40 (12,50%) en 17 (= ,31%). Bij de rechtsschrijvende vrouwen
(meisjes) helde het schrift dus vaker naar links dan bij de mannen (jongens): 21,88%
tegen 15,09%. Kan dit verschil tussen de geslachten verklaard worden? Downey
(1932) heeft vooropgesteld dat een naar links hellend schrift bij rechtshandigen een
neiging tot linkshandigheid verraadt: zo'n schrift zou bij mensen voorkomen die
gedwongen werden rechts te schrijven en te tekenen, hoewel ze linkshandig waren.
Het zou ook aangetroffen worden bij mensen die, hoewel ze voor het schrijven en
tal van andere unimanuele handelingen de voorkeur aan de rechterhand geven, toch
hun linkerhand gebruiken, of ten minste efficiënt kunnen gebruiken voor welbepaalde
unimanuele taken; bij zulke mensen bestaat er vaak een familiale neiging tot
linkshandigheid. Als een schrift dat naar links helt, werkelijk een predispositie tot
linkshandig handelen weerspiegelt, hoe komt het dan dat dit schrift vaker bij meisjes
dan bij jongens vastgesteld wordt? Jonge schoolkinderen met een zekere aanleg voor
linkshandigheid kunnen waarschijnlijk zowel rechts als links leren schrijven.
Misschien zijn er onder deze kinderen meer meisjes dan jongens die voor de
gebruikelijke schrijfwijze, d.w.z. het schrijven met de rechterhand opteren. Immers,
meisjes lijken zich aan de traditionele strekkingen in opvoeding en onderwijs
gemakkelijker aan te passen dan jongens. In dit geval zou hun neiging tot
linkshandigheid evenwel in de helling van hun schrift naar links tot uiting komen.
Onder de proefpersonen die rechts schreven, waren er ook percentgewijs meer
vrouwen (meisjes) van wie het schrift verticaal was: 12,50% tegen 7,92%. Er waren
daarentegen minder vrouwelijke proefpersonen bij wie de helling van het schrift
veranderlijk was: 5,31% tegen 9,06%. Deze
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dubbele bevinding staat misschien in verband met het feit dat het schrift van
schoolmeisjes over het algemeen fraaier en regelmatiger is dan dat van jongens
(Perron en Coumes, in Ajuriaguerra et al., 1964, 1, p. 53)1.
Wanneer rechtshandigen op een blad papier schrijven, ligt het blad dikwijls lichtjes
schuin naar links. Veel linkshandigen leggen hun blad daarentegen schuin naar rechts.
Soms wordt het blad met bijna 90° gedraaid, zodat de linkshandige van boven naar
beneden lijkt te schrijven. Deze schijnbaar verticale schrijfwijze draagt een Duitse
naam: Senkschrift. Enkele linkshandigen schrijven echter in de omgekeerde richting,
van onderen naar boven dus. Pirozollo en Rayner (1978)2 hebben zelfs een
linkshandige studente beschreven die haar blad met 180° draaide, zodat ze, met
gebogen pols, ondersteboven van rechts naar links schreef.
Als met de linkerhand gearceerd wordt, lopen de lijnen meestal van links boven
naar rechts onder. Ze lopen daarentegen van rechts boven naar links onder, als de
rechterhand arceert. Linkshandige arcering komt o.m. in tekeningen door Leonardo
da Vinci voor (afb. 3). In de kunstgeschiedenis wordt de richting van de arceerlijnen
soms als criterium gebruikt om de auteur van tekeningen of etsen te bepalen.
Wanneer linkshandige kinderen verzocht worden een gelaatsprofiel te tekenen,
produceren ze in de meeste gevallen een rechterzijaanzicht, in tegenstelling met
rechtshandige kinderen die doorgaans een linkerzijaanzicht produceren.
Dit alles doet denken aan de inleidende regels van Lewis Carrolls kinderverhaal
Through the Looking-Glass: ‘There's the room you can see through the (looking-)glass
- that's just the same as our drawing-room, only things go the other way... The books
are something like our books, only the words go the wrong way; I know that because
I have held up one of our books to the glass’. Sommige van de brieven die Carroll
tot jonge vriendinnen richtte zijn trouwens in spiegelschrift geschreven (afb. 7).

1
2

J. Ajuriaguerra, M. Auzias, F. Coumes, A. Denner, V. Lavondes-Monod, R. Perron en M.
Stambak, L'écriture de l'enfant, Delachaux & Niestlé, Neuchatel, 1964.
F. Pirozzolo en K. Rayner, Disorders of oculomotor scanning and graphic orientation in
developmental Gerstmann syndrome, in Brain and Language 5, 1978, pp. 119-126.
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FACSIMILE OF A ‘LOOKING-GLASS LETTER’ FROM LEWIS CARROLL TO MISS EDITH BALL.
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Japanse veiligheidspolitiek op een keerpunt?
L.L.S. Bartalits
De na-oorlogse Japanse veiligheidspolitiek kan in twee stadia ingedeeld worden.
Vanaf Japans overgave in augustus 1945 tot ongeveer 1972 werd de grondslag voor
het na-oorlogse veiligheidsbeleid gelegd. Hoogtepunten in deze periode waren o.a.
de aanvaarding (in 1946) van de grondwet (artikel IX hiervan bepaalde de oriëntatie
van Japans defensiebeleid); het Japans-Amerikaanse Verdrag inzake Wederzijdse
Samenwerking en Veiligheid van 1960; de in 1967 door premier Sato geformuleerde
niet-nucleaire beginselen (het niet bezitten, produceren noch toelaten van kernwapens
in Japan); de formulering van de beginselen van de beperking van wapenexporten
in 1967 (in 1976 vervangen door een vrijwel algeheel verbod op de export van wapens
en voor wapenproduktie geschikte technologie); de wederopname van Japan in de
internationale gemeenschap.
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Sinds het begin van de jaren zeventig zijn veranderingen van externe en interne aard
van invloed geweest op het Japanse veiligheidsbeleid. Belangrijke externe
veranderingen waren: het herstel van de diplomatieke betrekkingen met de
Volksrepubliek China, de terugtocht van de Amerikanen uit Vietnam, de oliecrisis
van 1973 (en 1979/1980), de verschuiving van het militair evenwicht tussen Oost en
West in het gebied van de Perzische Golf na de revolutie in Iran, de inval van de
Sovjetunie in Afghanistan, het Verdrag voor Vriendschap en Samenwerking tussen
Vietnam en de Sovjetunie, de Vietnamese invasie in Cambodja, de grensoorlog tussen
de Chinese Volksrepubliek en Vietnam en tussen Thailand en Vietnam. Tot de interne
veranderingen behoren: het groeiend zelfvertrouwen ontleend aan het economisch
succes, het toenemend besef van internationale verantwoordelijkheid, de voortgaande
verbetering van de levensstandaard die een bredere basis schiep voor de discussie
over nationale veiligheidsproblemen, een verschuiving van de publieke opinie ten
gunste van zowel de Japans-Amerikaanse afspraken op veiligheidsgebied als van de
handhaving van de bestaande sterkte van de zelfverdedigingsmacht.
Samenvattend kan men zeggen dat het door Japan sinds december 1980 gehanteerde
begrip ‘comprehensive security’ zich uitstrekt van het militaire evenwicht tussen
Oost en West tot de zorg voor de regionale stabiliteit in Azië èn de internationale
energie- en voedselproblematiek.

Gewijzigde constellatie van de jaren 80
Nieuwe ontwikkelingen van internationale en nationale aard zullen in de jaren 80
hun invloed laten gelden op het Japanse veiligheidsbeleid. Er zijn vooreerst de
opgedreven militaire inspanningen van de Sovjetunie (mét de overwogen overbrenging
van kernwapens naar het gebied ten oosten van de Oeral). Zowel het
Amerikaans-Chinees-Japans ‘monsterverbond’ als de economische ontwikkeling
van Oost-Siberië vergroten de importantie van het Verre Oosten. Het Amerikaans
beleid zal gericht zijn op grotere militaire macht in het gebied van de westelijke Stille
en Indische Oceaan. En het is daarbij de vraag of de politieke stabiliteit van
Zuid-Korea en de Filippijnen voldoende garanties biedt voor de legering van
Amerikaanse troepen. Onzeker blijft de invloed van de Chinese Volksrepubliek op
het strategische Oost-West-evenwicht: de richting die China's politiek zal inslaan is
onvoorspelbaar. De kwetsbaarheid van Japan, dat bijna 70% van zijn aardolie uit het
gebied van de Perzische Golf betrekt, wordt nog vergroot door het gebrek aan enige
geïnstitutionaliseerde coördinatie van de politiek van de westerse industrielanden
ten aanzien van de Golfregio.
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Tenslotte zijn er nog de voortdurende spanningen op het Koreaanse schiereiland en
langs de grens van China en de Sovjetunie.
Sinds enige tijd dringen de VS aan op een grotere bijdrage van Japan tot de
gemeenschappelijke veiligheid. Volgens de bestaande veiligheidsvoorzieningen krijgt
de Japanse zelfverdedigingsmacht militaire taken toegewezen van verdediging tegen
directe en indirecte agressie, waarvan de doelstellingen werden vastgelegd in The
basic Policy for National Defense van 1957. Die zelfverdedigingsmacht bestaat uit
land-, zee- en luchtstrijdkrachten waarvan de strategische coördinatie evenwel
ontbreekt en trouwens belemmerd wordt door de geldende constitutie. Krachtens de
regelingen van het Japans-Amerikaanse Verdrag van 1967 verplichten de VS zich
ertoe Japan te verdedigen, en stelt Japan hiervoor én voor de handhaving van de
internationale vrede in de regio infrastructuren ter beschikking van de VS. Japans
defensiebegroting van 1981 getuigde van een veranderende prioriteit voor defensie
van het Japanse beleid.
In de gegeven omstandigheden is de diplomatie vrijwel het enige middel waarmee
Japan ten behoeve van zijn veiligheid invloed kan uitoefenen op zijn internationale
omgeving. Gezien de bezwaren van de publieke opinie tegen een snelle verandering
van het beleid ten gunste van de defensie, vormt het accent op diplomatieke regelingen
waarschijnlijk een belangrijk middel om steun van de bevolking te krijgen voor de
veiligheidspolitiek van de regering. Hiertoe behoren o.a. politieke, economische en
technische steun aan de ASEAN-landen alsmede financiële hulp aan landen als
Turkije, Pakistan, Egypte, Zimbabwe en Jamaica.
Japan zal zijn defensie-inspanning in de komende jaren opvoeren. De publieke
opinie vertoont echter (ondanks de grote overwinning van de liberaal-democratische
regeringspartij bij de verkiezingen van 1980) thans nog een sterke voorkeur voor
handhaving van het huidige niveau en geleidelijke modernisering van de
defensiecapaciteit. Het grote publiek blijft een militaire inspanning op grote schaal
afwijzen - wijzigingen in de constitutie van 1946 zijn dan ook onwaarschijnlijk.
Ofschoon Japanse zakenkringen belang hebben bij goede economische betrekkingen
met de Sovjetunie, zal Japan zich niet officieel willen verbinden tot economische
samenwerking op lange termijn zolang de Sovjetunie de vier Zuid-Koerillen-eilanden
bezet houdt. De ambivalente houding ten opzichte van de veiligheid is ook toe te
schrijven aan Japans wens van meer politieke onafhankelijkheid ten opzichte van de
Verenigde Staten.
De voorkeur van het publiek voor niet-militaire middelen en zijn vrees voor
negatieve reacties uit het buitenland - ten aanzien van de herleving van het Japanse
militarisme - dragen bij tot de aarzeling van de regering
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om tot snelle versterking van de defensie te besluiten. Op langere termijn zal de
publieke opinie waarschijnlijk positiever gaan reageren op een grotere militaire
inspanning. Op nog langere termijn zal Japan te maken krijgen met de vraag of het
zich onafhankelijk van de VS moet kunnen verdedigen dan wel binnen het kader van
een militaire samenwerking belast zal worden met aparte taken. Al bij al lijkt het
Japanse veiligheidsbeleid de komende jaren bepaald te zullen worden door versterking
van de defensie, het onderhouden van goede betrekkingen met de VS en het
bevorderen van de stabiliteit in de regio1.

Verschuivend machtsevenwicht
In de loop der jaren is men in Japan steeds meer doordrongen van de betekenis van
het veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten, terwijl men thans positiever oordeelt
over de zelfverdedigingsstrijdkrachten. Maar het strategisch denken heeft zich in de
na-oorlogse periode niet in gelijke mate ontwikkeld: de langdurige militaire
superioriteit van de VS tegenover de Sovjetunie in het Verre Oosten droeg daartoe
bij. Er werd niet veel gewicht gehecht aan de defensiecapaciteit van Japan voor het
militaire evenwicht in Oost-Azië. Trouwens, na de Tweede Wereldoorlog
concentreerden de Japanse regeringen - daarbij tot in 1952 gesteund door de
Amerikaanse Bezettingsautoriteiten - zich allereerst op het economisch herstel,
aangezien het bondgenootschap met de VS toch afdoende bescherming bood tegen
elke bedreiging van buitenaf.
Die situatie is thans gewijzigd. Nu het machtsevenwicht ter zee langzamerhand
verschoven is ten gunste van de Sovjetunie, begint het Japanse publiek zich zorgen
te maken over zijn veiligheid en wint het inzicht veld, dat Japan het niet langer kan
stellen zonder een doeltreffende defensie-strategie. In verband hiermee springt de
geostrategische positie van Japan meteen in het oog, o.m. omdat dit land in feite de
toegang van de Sovjetunie tot de open oceaan beheerst via drie nauwe zeestraten.
Bovendien bezit Japan, in tegenstelling tot de Sovjetunie, voldoende ijsvrije havens.
Japan is eveneens een onmisbare basis voor de verdediging van Zuid-Korea en
bijzonder geschikt als bruggehoofd voor de Amerikaanse strijdkrachten. Het
economische en technologische potentieel van Japan is voor het Westen van het
grootste belang in het kader van de economische

1

Y. Satoh, The evolution of Japanese security policy, Adelphi Papers, nr. 178, 1982, pp. 1-43.
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wedijver met de Sovjetunie en haar bondgenoten. Dit alles maakt het onwaarschijnlijk,
dat Japan bij het uitbreken van een oorlog op kleine of grote schaal zich afzijdig zal
kunnen houden.
Hoewel de huidige defensiepolitiek van Japan nog in brede kring wordt aanvaard,
dient men ook rekening te houden met de permanente harde kern van het Japanse
pacifisme. Men mag dan ook aannemen, dat Japan niet eerder betrokken zal raken
bij een conflict tussen de Sovjetunie en de VS dan wanneer er sprake mocht zijn van
een directe bedreiging van de eigen veiligheid. Het veiligheidsverdrag tussen Japan
en de Verenigde Staten staat er borg voor, dat Japan niet snel betrokken zal raken
bij een locaal conflict. Derhalve doen de Japanse strategieën er goed aan zich in te
stellen op de mogelijkheid van een ‘wereldoorlog’. Het lijkt plausibel, dat de
supermogendheden, die thans strategische pariteit hebben bereikt, in het atoomtijdperk
zullen willen voorkomen, dat een beperkt conflict escaleert tot een kernoorlog op
grote schaal. Zij zullen derhalve geneigd zijn een oorlog te beeïndigen, door midden
van een staakt-het-vuren of een wapenstilstand. Onder dergelijke omstandigheden
komt het erop aan te verhinderen dat een tegenstander eventueel door hem bezet
Japans grondgebied als troef zou kunnen uitspelen tijdens vredesonderhandelingen.
Volgens H. Okazaki moet ook in de komende jaren de samenwerking tussen Japan
en de VS de hoeksteen blijven van elke Japanse defensie-strategie, zeker in het licht
van de verslechterende militaire situatie in Oost-Azië. Een potentiële aanvaller zou
zeker aarzelen om tijdens een conflict een tweede front te openen in Japan, wanneer
Japans defensiecapaciteit thans sterk genoeg wordt opgevoerd: een tijdige, goed
georganiseerde en substantiële opbouw van de Japanse en Amerikaanse strijdkrachten
zou ongetwijfeld resulteren in het herstel van het militaire evenwicht in de
Oostaziatische regio2.

Japan en de VS: een haat-liefde-verhouding
Volgens de president van de Japan Society in New York, D. MacEachron, is het
opmerkelijk hoezeer de diplomatieke belangen van de VS en Japan in de wereld
samenvallen. Beide landen zijn voorstanders van een vrije economische orde,
verkiezen - officieel althans - open democratische maatschappijen boven autocratische
regimes, willen niets liever dan een

2

H. Okazaki, Japanese security policy; a time for strategy, in International Security, Jg. 7,
nr. 2, 1982, pp. 188-197.
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eind te maken aan het expansionisme van de Sovjetunie en wensen de evolutie van
de Volksrepubliek China naar een gematigd bewind te stimuleren. Zowel Japan als
de VS hebben voordeel bij (en steunen) de groeiende welvaart van de ASEAN-landen.
Zoals reeds vermeld werd, richt de Japanse hulp zich steeds meer tot landen als
Pakistan, Turkije, Egypte en landen van Zuidoost-Azië, die ook voor de VS van
strategisch belang zijn. Slechts wat het Midden-Oosten betreft verschilt het beleid
van beide landen. Het ontbreken van een speciale band met Israël bepaalt het
Midden-Oosten-beleid van Japan dat op de eerste plaats streeft naar handhaving van
nauwe betrekkingen met de olie-exporteurs, zonder de VS daarbij tegen zich in het
harnas te jagen3.
Ondanks de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Japan, die zich gedurende
één generatie tot wederzijds voordeel ontwikkelde, laten de onderlinge betrekkingen
nogal te wensen over. De VS hebben problemen met de Japanse concurrentiepositie,
terwijl er van Japanse kant vragen zijn over de levensvatbaarheid van de economie
van de VS4. Een verzwakking van de nauwe diplomatieke samenwerking tussen de
Verenigde Staten en Japan zou zeker zeer ernstige gevolgen hebben. Beide landen
zouden zich in een veel zwakkere positie bevinden (vooral ten aanzien van de
Sovjetunie en in zekere mate ook ten aanzien van de Volksrepubliek China) als zij
tegen elkaar konden uitgespeeld worden. Thans vertrouwt Japan voor zijn veiligheid
voornamelijk op de VS. De mogelijkheid dat de samenwerking op defensiegebied
tussen Japan en de VS zou kunnen verbroken worden, doemt steeds meer op naarmate
in de VS alsmaar luider de mening verkondigd wordt dat Japan geen redelijk aandeel
van de verdedigingslasten op zich neemt. Mocht het Japanse vertrouwen in de
bescherming door de VS zodanig afnemen dat de Japanners zich genoodzaakt zien
om hun veiligheidsbeleid daarop af te stemmen, dan zou dit hoogst nadelige gevolgen
voor de VS kunnen hebben. Elke denkbare koersverandering in het buitenlands beleid
van Japan, van verzoening met de Sovjetunie tot een indrukwekkende herbewapening
- met inbegrip van de produktie van kernwapens - wordt dan mogelijk. Een dergelijke
ontwikkeling zou de Amerikaanse bases en bevoorradingslijnen in gevaar brengen
die van essentieel belang zijn voor de strijdkrachten van de VS in de westelijke Stille
Oceaan. De Amerikaanse eenheden in Zuid-Korea zouden kwetsbaarder

3
4

D. MacEachron, The United States and Japan: The Bilateral Potential, in Foreign Affairs,
Jg. 61, nr. 2, 1982/83, pp. 400-402.
Zie voor verdere informatie over deze problematiek het artikel van S. Okita,
Japanese-American economic troubles: lowering the temperature, in International Security,
Jg. 7, nr. 2, 1982, pp. 198-203.
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zijn, de verdediging van de Filippijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en de andere landen
in Oost-Azië zou ernstig worden bemoeilijkt en de veiligheid van de VS zelf zou
worden verzwakt.
Over het algemeen wordt in de VS niet onderkend hoe belangrijk een goede
verstandhouding met Japan wel is. De obstakels voor een Japans-Amerikaanse
samenwerking zijn echter ook diep geworteld in de geschiedenis en de zeer
verschillende sociale structuur van de beide landen. Het is daarom, volgens
MacEachron, zeker aan te bevelen om meer aandacht te besteden aan de bestudering
van de Japanse taal en cultuur in de Verenigde Staten. Een betere verstandhouding
zou zeker ook worden bevorderd als de Japanse belangen de Verenigde Staten wat
meer ter harte zouden gaan, met name op het gebied van voedsel- en
energievoorziening. In deze beide sectoren is Japan namelijk in overwegende mate
aangewezen op import5.

Vertrouwenscrisis
Tot voor kort, tijdens het premierschap van Zenko Suzuki, bedreigden drie gevaren
het bondgenootschap tussen de VS en Japan. Het waren: Japans ambivalente houding
ten aanzien van zijn militaire rol in het bondgenootschap met de Verenigde Staten,
zijn bezorgdheid over het beleid van de VS, en de potentiële instabiliteit van de
publieke opinie in Japan betreffende nationale veiligheidskwesties. Deze gevaren
werden zowel door Japan als de Verenigde Staten onderkend. Achteraf gezien zijn
er sterke aanwijzingen dat de Japanse premierwisseling achter de schermen was
voorbereid door oud-premier Nobusuke Kishi. De zeer invloedrijke Kishi wordt
vanaf de vroege na-oorlogse jaren beschouwd als een van Amerika's voornaamste
Japanse vrienden. De persoonlijke aandacht voor Japan van de Amerikaanse minister
van buitenlandse zaken, George Shultz, sluit mooi aan bij het verlangen van Japans
nieuwe premier Yasuhiro Nakasone om Japan een politiek volwaardiger rol in het
internationaal gebeuren te geven.
Onder premier Suzuki diende zich een openbare vertrouwenscrisis aan binnen de
Japanse maatschappij, die al naar gelang de militaristische dan wel de pacifistische
stroming de overhand gekregen had, had kunnen uitlopen op een snelle, grootscheepse
herbewapening of een uitgesproken Finlandisering. Twijfel was gerezen of de VS
Japan wel onder alle omstandigheden

5

D. MacEachron, a.w., p. 414-415.
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zouden bijstaan bij zijn verdediging in geval van agressie. Er gingen stemmen op
die aandrongen op een uitbreiding van de defensiecapaciteit van Japan. Er was echter
ook een toenemende bewustwording van Japanse zijde dat de VS meer actieve steun
van Japan behoorden te krijgen voor hun betrokkenheid bij de verdediging van Japan
en zijn bevoorradingsroutes. Anderzijds vreesden - en vrezen - veel Japanners dat
een al te nauwe militaire samenwerking met de VS en een meer evenredige verdeling
van de militaire taken tussen beide landen hun land wel eens zou kunnen betrekken
in conflicten buiten de eigen regio. Bedenkingen rezen vooral ook tegen de
hebbelijkheid van de VS om eenzijdig beslissingen te nemen over kwesties die ook
Japan direct of indirect raken en om de Japanse regering pas achteraf daarover in te
lichten (o.a. de plotselinge toenadering van Washington tot de Volksrepubliek China
in 1971, eenzijdige maatregelen op economisch gebied en de gedeeltelijke
terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea in 1977). Herhaaldelijk
stonden Japanse nationale belangen op het spel, die door de VS geïgnoreerd werden.
Door hun neiging een uitzonderingspositie in te nemen (een gevolg van het
cultiveren van de eigen Japanse identiteit) hebben de Japanners - die zeer gevoelig
zijn voor de wijze waarop zij, vooral door vooruitstrevende Westerse landen, worden
bejegend - zich nooit tot een volwaardig, zelfbewust lid van de internationale
gemeenschap kunnen ontwikkelen. De tijd is evenwel gekomen dat Japan zich als
een gelijkwaardige partner zal moeten opstellen. De VS zullen Japan als zodanig
moeten behandelen, en zouden er goed aan doen Japan niet slechts te consulteren als
het gaat om kwesties die rechtstreeks verband houden met het bondgenootschap
tussen beide landen, maar ook betreffende andere internationale vraagstukken. Te
vaak is Japan in het verleden alleen maar een toeschouwer geweest. Dit kan niet
meer voortduren. Het is moeilijk oude gewoonten af te leren, maar de uitdaging
waarmee het bondgenootschap thans wordt geconfronteerd, maakt duidelijk dat een
nieuwe aanpak dringend noodzakelijk is6.

Nieuwe verstandhouding
Na drie jaren van toenemende animositeit kunnen Japan en Amerika weer

6

T. Tsurutani, Old habits new times - Challenges to Japanese-American security relations,
in International Security, Jg. 7, nr. 2, 1982, pp. 183-187. Zie voor meer informatie over deze
problematiek: René Wagners, Japan wirdt weltpolitisch erwachsen. Noch sucht es Schutz in
der Nähe Amerikas, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 April 1983.
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goed met elkaar opschieten. Shultz' bezoek aan Tokio vond plaats in dezelfde
hartelijke sfeer als het bezoek van premier Nakasone medio januari aan Washington.
Er werden geen doorbraken in slepende conflicten bereikt, maar het bondgenootschap
tussen beide landen waaraan zowel in Tokio als in Washington aanzienlijke twijfel
was ontstaan is opnieuw in duidelijke taal bevestigd.
Het belangrijkste reisdoel van minister Shultz was Peking. Zo kort na het topoverleg
tussen Nakasone en president Reagan was er geen dringende reden om ook nog vier
van zijn twaalf dagen in Azië in Japan door te brengen. Maar in scherp contrast met
zijn voorganger Alexander Haig die op zijn Aziatische reis in 1981 Japan links liet
liggen, en in Manila een onbevredigende ontmoeting had met de Japanse minister
van buitenlandse zaken, demonstreerde Shultz dat hij Japan zoveel mogelijk wil
betrekken bij de vorming van de Amerikaanse politiek in het Verre Oosten. Shultz
heeft een ongewoon grote belangstelling en sympathie voor Japan. Dit is van meer
dan voorbijgaand belang omdat het State Department lange tijd de voorkeur heeft
gegeven aan China-specialisten die ondanks hun onwetendheid over Japan toch
hierover advies moesten geven.
In het begrotingsjaar dat op 1 april 1983 begonnen was zal Japan 1% minder aan
defensie besteden dan wat de Amerikanen in augustus 1982 als absoluut minimum
hadden vooropgesteld. Hieruit bleek dat de hernieuwde Japans-Amerikaanse
vriendschap tot nog toe slechts op symbolische gestes van Japanse zijde berust. Maar
die symboliek is uiterst belangrijk. De volle omvang van de Japanse na-oorlogse
afhankelijkheid van de VS realiseren de meeste Amerikanen zich niet. En veel
Amerikaanse regerings- en volksvertegenwoordigers meenden de laatste jaren reden
genoeg te hebben om te twijfelen aan de realiteit van het bondgenootschap met Japan.
Daarom moest premier Nakasone in helderder bewoordingen dan zijn recente
voorgangers de lotsverbondenheid van de twee landen onderstrepen. Hij heeft
bovendien tijdens zijn bezoek aan Washington president Reagan het gevoel gegeven
dat hun beider visie op de kwade bedoelingen en het gevaar van de Sovjetunie min
of meer identiek is.
De vrij snelle wijziging in de gemoedsstemming tussen de Verenigde Staten en
Japan levert de nodige gevaren op die de verhouding alsnog ernstig kunnen verzuren.
Nu de Japanse regering weer een duidelijk beleid voert, zijn de verwachtingen in
Washington misschien te hoog gespannen. Premier Nakasone heeft natuurlijk niet
het polycentrische Japanse politieke bestel onder controle. Veel machtsgroepen zijn
niet gewend aan de ideeën die Nakasone nu als regeringshoofd krachtiger dan ooit
aan de man probeert te brengen. Hij bevindt zich momenteel tussen twee vuren. Hij
kan
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nog niet weten wat hij van de ambtenaren en rivaliserende klieken in de regeringspartij
aan compromissen zal kunnen loskrijgen om op handels- en defensiegebied
substantiële tegemoetkomingen aan Washington te doen. Hij weet evenmin hoeveel
meer dan symbolische gestes Amerika nodig heeft om redelijk tevreden te kunnen
blijven. Over het algemeen wordt verwacht dat Nakasone tot augustus 1983 de tijd
heeft om een en ander tegen elkaar af te wegen. In de herfst beginnen de Amerikaanse
democratische gegadigden voor de presidentskandidatuur serieus aan hun campagnes
en zullen politieke munt slaan uit de mede door de Japanse goedereninvoer
veroorzaakte werkloosheid. Bij de verkiezingen voor het Congres van vorig jaar
werd Japan reeds als een dankbaar retorisch doelwit ontdekt.
De Sovjetunie heeft een, naar men mag aannemen onbedoelde bijdrage geleverd
tot de versterking van Nakasones positie. Door hun reactie op Nakasones verklaring
in Washington te formuleren als een feitelijk militair dreigement - en daar nog maar
liefst kernwapens bij te vernoemen! - hebben de Kremlinleiders, voor het moment
althans, aardig wat wind uit de zeilen genomen van de traditionele binnenlandse
oppositie tegen vergroting van de Japanse militaire capaciteit7. Het kwam Tokio ook
goed uit dat het, naar aanleiding van recente uitspraken van de Kremlinleiders, een
al wat oudere bezorgdheid over eventuele overplaatsing van SS-20-raketten naar het
Verre Oosten kon etaleren. Het enige punt van het bezoek van Shultz dat in Tokio
krantekoppen heeft gemaakt was de verzekering dat de VS geen overeenkomst over
reductie van kernwapens in Europa zullen aangaan die een nadelig effect op de
veiligheid van Azië zou kunnen hebben. De Japanners kunnen niet anders dan
Nakasone te feliciteren dat hij een nieuwe Amerikaanse garantie in de wacht heeft
gesleept8.

Nieuwe defensiepolitiek: nieuwe kansen en risico's
Premier Nakasone heeft de nieuwe Japanse defensiepolitiek niet uitgevonden, maar
wel een nieuwe impuls gegeven aan een reeks programma's, die de indruk wekken
dat de jaren van aarzeling voorbij zijn. De notie van

7

8

Zie ook over deze problematiek het artikel: Japan's changing consensus. Mr. Nakasone has
problems about reflation, Europe defense and his bureaucrats' desire for lower interest rates,
in The Economist, 16 april 1983, pp. 14-17.
Zie voor verdere informatie over deze problematiek het artikel van Richard Nations, The
Reagan administration charts a new course for Asian policy. A tilt toward Tokyo, in Far
Eastern Economic Review, 21 april 1983, pp. 36-37.
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gemeenschappelijke, Japans-Amerikaanse defensie-studies was al in 1978 aanvaard.
In 1980 namen Japanse strijdkrachten voor het eerst deel aan internationale
vlootmanoeuvers en in 1982 werden de eerste Japans-Amerikaanse manoeuvres op
Japans grondgebied gehouden. In juli 1982, enige maanden voordat Nakasone premier
werd, aanvaardde Japan een vijfjarenplan voor de modernisering van zijn
strijdkrachten en in september sloot minister Soichiro Ito te Washington enkele
militaire overeenkomsten van groter belang.
Het terrein was dus goed voorbereid toen Nakasone in november 1982 de leiding
van de regering op zich nam. Maar hij lijkt in een heel andere geest te handelen dan
zijn voorgangers. Terwijl deze een rem trachtte te zetten op een politiek van militair
engagement die hun door de omstandigheden en door toenemende Amerikaanse druk
werd opgelegd, gaat Nakasone bewust die richting uit. Hij is daarbij niet alleen de
publieke opinie en het parlement vooruit, maar anticipeert ook op nog tot stand te
brengen constitutionele hervormingen. In die zin is wat gezegd wordt even belangrijk
als wat gedaan wordt. ‘Woorden’ bereiden politieke ombuigingen voor, die zich
reeds sterk weerspiegelen in de studies van deskundigen en in de besprekingen over
overdracht van technologie voor militair gebruik, waar men, niettegenstaande alle
démenti's, het denkbeeld van gemeenschappelijke Japans-Amerikaanse produktie
van wapensystemen al in overweging genomen heeft. Het proces blijkt echter nog
veel verder gevorderd te zijn waar het gaat om de militaire samenwerking met de
Amerikanen in de Stille Oceaan. Allain Jacob gaf hierover de ideeën weer van een
hoge Japanse functionaris die zich een expert op defensiegebied noemt.
Die ging uit van de hypothese dat buiten het gebied van de Stille Oceaan een
conflict uitbreekt dat door het engagement van Russische en Amerikaanse
strijdkrachten een mondiaal karakter krijgt. In dat geval zal de Japanse vloot de
Straten van Soya, Tsoegaroe en Tsjoesjima afsluiten, zodat de Japanse Zee een
gesloten zee wordt. De officiële interpretatie is dat Japan op die wijze zijn eigen
grondgebied en zijn even vitale maritieme verbindingslijnen zal beschermen - geheel
binnen het kader van de verplichtingen die premier Suzuki twee jaar geleden had
aanvaard. Maar gaat het alleen daarom? Kan men gewagen van een directe bedreiging
van het Japanse grondgebied wanneer de conflicthaard duizenden kilometers ver
weg zou liggen en de Sovjetunie Japan op geen enkele manier bedreigt? Daar komt
nog bij dat deze Japanse maatregelen, te zamen met soortgelijke Amerikaanse,
Australische en Nieuwzeelandse maatregelen verderop in de Stille Oceaan, alle
Russische vlooteenheden te Wladiwostok en te Petropawlosk (Kamsjatka) zou
dwingen tot het maken van een omweg
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van honderd dagen naar bijvoorbeeld de Indische Oceaan. Het valt niet te ontkennen
dat Japan, onder voorwendsel van de verzekering van zijn eigen veiligheid, in die
omstandigheden een beslissende bijdrage zou leveren aan het Amerikaanse
strategische apparaat. Die bijdrage is niet alleen moeilijk verenigbaaar met de
pacifistische passages van de constitutie, maar plaatst het probleem van de Japanse
defensie in een fundamenteel andere context dan die tot nu toe gegolden heeft9.
Volgens goed geïnformeerde waarnemers zou premier Nakasone voor alles een
doorbraak willen bewerken in de richting van de VS omdat de betrekkingen met dit
land prioriteit verdienen, weliswaar niet als een doel op zich maar veeleer als een
middel tot herstel van de onafhankelijkheid van Japan. In deze woorden trilt een
sterk nationalistische snaar: Nakasone is een groot bewonderaar van president De
Gaulle. In diens politieke filosofie zou men enige sleutels voor Nakasones beleid
kunnen vinden. De handelsrelaties met Washington bevatten overigens een tijdbom
die in 1984 erg gevaarlijk zou kunnen worden. Maar op het terrein van de defensie
is Nakasone de meest begripvolle en dynamische partner die Amerika ooit in Tokio
heeft gehad. Zijn veiligheidsbeleid roept evenwel enkele vragen op. Allereerst vragen
van praktische aard. Heeft Japan wel de middelen om de militaire taken op zich te
nemen waarvoor het de verantwoordelijkheid zegt te aanvaarden? Als het gaat om
de volledige uitvoering van het programma binnen het voorziene tijdsbestek is het
antwoord van alle deskundigen ontkennend. Niet alleen de benodigde kwantiteit aan
strijdkrachten is onhaalbaar; de Japanse strijdkrachten beschikken momenteel evenmin
over de noodzakelijke geïntegreerde commandosystemen. Het in 1982 vastgestelde
vijfjarenplan gaat bovendien uit van een jaarlijkse verhoging van het defensiebudget
met 10% in constante prijzen, terwijl voor het fiscale jaar 1983 slechts een verhoging
van iets minder dan 5% is voorzien. Het is voorts geenszins duidelijk dat de Japanse
industrie aan de eisen van het herbewapeningsprogramma kan voldoen. Japan beschikt
wel over een ultramodern industrieel apparaat dat in bepaalde technieken aan de spits
staat, maar het heeft merkwaardig genoeg een achterstand op het vlak van de militaire
basistechnologieën10.
Andere vragen zijn nog fundamenteler en raken de essentie van Japans
veiligheidsbeleid. De ontwikkeling van de internationale betrekkingen in het algemeen
en de plaatsing van Russiche middellange afstandsraketten in

9
10

Allain Jacob, Nouvelles stratégies japonaises I - Le barrage du Pacifique, in Le Monde, 12
april 1983, p. 7.
Richard Nations, Why the Pentagon plumps for Japan, in Far Eastern Economic Review, 21
april 1983, pp. 38-40.
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Oost-Siberië in het bijzonder wekken twijfels aan de geloofwaardigheid van de
Amerikaanse atoomparaplu en aan het postulaat dat Japan onder Amerikaanse
bescherming zijn veiligheid moet verzekeren met conventionele wapens. De Japanse
leiders hebben het gevoel dat de verdediging van het Verre Oosten niet de
voornaamste zorg van Washington is en dat een vermindering van de Amerikaanse
presentie aldaar te voorzien is mocht een brand in een ander deel van de wereld
uitbreken. Zij wijzen graag op dergelijke aspecten van de problematiek die de militaire
inspanning van hun regering kunnen rechtvaardigen. Gereserveerder reageren zij op
de vraag wat er gaat gebeuren wanneer de Sovjetunie met haar in Siberië geplaatste
kernwapens Japan zou bedreigen. Zouden de VS dan het risico van de inzet van eigen
kernwapens nemen? Die mogelijkheid kan niet geheel worden uitgesloten, juist omdat
Japan zich laat betrekken in een defensiesysteem dat, objectief gezien, de verdediging
van eigen grondgebied te boven gaat11. Het heeft er de schijn van dat dit probleem
Tokio tot nu toe niet tot diep nadenken heeft gestemd. Voorlopig probeert de Japanse
diplomatie de hindernis te omzeilen door te streven naar een plaats aan de tafel van
de wapenbeheersingsonderhandelingen. Zo heeft de Japanse diplomatie het denkbeeld
van een associatie met de NATO gelanceerd, een idee dat ze, ondanks het door
Frankrijk aangetekende verzet, vermoedelijk niet volledig heeft prijsgegeven.
Een andere mogelijkheid is dat Japan met andere dan militaire middelen de vrede
en stabiliteit in de regio probeert te bewaren, vooral met diplomatie en economische
en technische hulpverlening. Dit zou, volgens Allain Jacob, een terugkeer zijn naar
het beleid dat tien jaar geleden door premier Sato werd verdedigd. Men moet echter
erkennen dat zulke denkbeelden gemakkelijker gelanceerd kunnen worden in een
perspectief van détente.
Het is nauwelijks mogelijk de andere optie voor Japan ter sprake te brengen,
namelijk het opbouwen van een eigen kernbewapening. Het binnenlandse verzet
maakt zo'n keuze ondenkbaar en men durft zich nauwelijks voor te stellen hoe
Moskou, Peking en de hoofdsteden in Zuidoost-Azië zouden reageren. En hoeveel
tijd en geld zou het kosten om een kernmacht met een minimum aan
geloofwaardigheid op te bouwen? Het denkbeeld van toelating van Amerikaanse
kernwapens in de archipel is echter al in feite door de Japanse regering aanvaard, en
met het oog daarop begint men te Tokio gesprekspartners te ontmoeten, voor wie de
nucleaire optie althans de verdienste van een zekere logica heeft, aldus Allain Jacob12.

11
12

Allain Jacob, Nouvelles stratégies japonaises II - Vivre dangereusement? in Le Monde, 13
april 1983, p. 5.
Idem.
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Forum
Overproduktie van voedsel en georganiseerde honger
In 1952 verscheen de inmiddels klassiek geworden studie van de Braziliaan Josué
de Castro, The Geography of Hunger1, waarin hij aantoonde, dat twee derden van de
wereld slecht gevoed of ondervoed waren, dat er nochtans voldoende mogelijkheden
waren om de hele wereldbevolking te eten te geven, dat hongersnood helemaal geen
natuurlijk en ongeneeslijk fenomeen was. Verder legde hij een verband tussen
ondervoeding en genetische defecten die de bevolking van de Derde Wereld na enkele
generaties zowel fysisch als psychisch aantasten. Terwijl de meeste politologen en
sociologen de politieke apathie van b.v. de Westeuropese bevolking verklaarden als
een van de gevolgen van onze hogere levensstandaard en consumptieverslaafdheid,
bewees de Castro dat ook langdurige ellende en ondervoeding tot apathie leiden,
zodat de mensen ‘zich zonder strijd aan vernietigende en antisociale krachten
overgeven’. En het boek eindigde met de hoop dat er zich steeds meer mensen, vooral
in internationaal leidende kringen, van deze waarheid bewust zouden worden: ‘Het
is hoogst noodzakelijk, een wereldwijde campagne voor de uitroeiing van de honger
te organiseren’.
Deze hoop werd niet bewaarheid. Dr. de Castro zelf moest Brazilië verlaten na de
coup van 1964, net als zijn even innovatieve landgenoot Paolo Freire, en de
goedbedoelde projecten van de FAO (Food and Agriculture Organization van de
VN), de kerken en de privé-instellingen botsten tot nog toe op een muur van onbegrip,
manipulatie en regelrechte tegenwerking. Het was de verdienste van Josue de Castro,
voor de bij mijn weten eerste keer op een coherente manier te hebben uiteengezet,
hoe honger kunstmatig georganiseerd kan worden, maar ondanks dit inzicht
onderschatte hij blijkbaar de macht van de structuren die voor die ‘organisatie’
verantwoordelijk zijn.
Vijfentwintig jaar later was er nog niets veranderd en verscheen een andere studie,
die vanuit een enigszins andere invalshoek hetzelfde fenomeen beschrijft en tot
analoge conclusies komt. How the Other Half dies van Susan George verscheen in
1976. Dat is alweer enkele jaren geleden. Maar pas onlangs werd de Franse vertaling
ervan ons in de hand gestopt door een Brussels jezuïet, die in Chili werkt: ‘Mijn
bijbel’, zei hij, ‘ik heb dit boek altijd bij me. Vestig de aandacht van je lezers erop’.
En inderdaad, dit is iets wat we allemaal moeten lezen2.

1
2

Josué de Castro, The Geography of Hunger, Little, Brown and Company, Boston, 1952.
Susan George, Comment meurt l'autre moitié du monde, Editions Robert Laffont, Paris,
1978, 19822.
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Waar de Castro, naast de ‘geografie’ van de honger, ook de ‘geschiedenis’ ervan
beschreef, beperkt Susan George zich tot de studie van honger en ondervoeding in
de Derde Wereld vandaag. Die ‘Derde Wereld’ omvat echter niet alleen de
ontwikkelingslanden, maar ook de bevolkingsgroepen in de rijke landen die sociaal
gezien ook tot de ‘onderontwikkeld gehouden’ wereld gerekend moeten worden.
Ook George vervalt niet in een uitzichtloos pessimisme, maar zij ziet zich wel
gedwongen, het in 1952 nog heersende vertrouwen in de internationale organisaties
zwaar in twijfel te trekken. Want tussen het boek van de Castro en dat van George
liggen de mislukking van de ‘Groene Revolutie’ en de toenemende vervlechting van
wetenschappelijke en humanitaire organisaties met de steeds groter wordende
voedsel-multinationals.
George begint met een overzicht van de belangrijkste ideologische mythes die het
probleem in het bewustzijn van zelfs vooruitstrevende en humanistisch gerichte
westerlingen hebben verdoezeld: honger en ondervoeding zouden dan een gevolg
zijn van overbevolking, klimatologische factoren (Sahel) of gebrek aan efficiënt
management in de ontwikkelingslanden zelf. Verder weigert ze, een onderscheid te
maken tussen honger en ondervoeding: de gevolgen van ondervoeding zijn op lange
termijn even onmenselijk en moorddadig als die van een tijdelijk beperkte
hongersnood. De meeste experten, zoals onder meer de deelnemers aan de
Wereldvoedselconferenties, zijn het eens over de feiten en vrezen dat de toekomst
nog erger wordt, maar er heerst grote onenigheid over de analyse van de oorzaken
van die mensonwaardige situatie. George gaat uit van de hypothese dat zij die voor
deze crisis verantwoordelijk zijn, ‘een naam, een adres en een gezicht’ (Brecht)
hebben en zij tracht ze aan de hand van concrete gegevens te ontmaskeren: ‘Als je
zes uur nodig hebt om dit boek te lezen, zullen er, wanneer je de laatste bladzijde
omslaat, 2.500 personen ergens in de wereld gestorven zijn van honger of aan een
ziekte die aan ondervoeding te wijten is’.

Honger is geen gesel, maar een schandaal
Zolang men blijft geloven dat honger en ondervoeding technologische problemen
zijn, zal men de oplossing ervoor in nieuwe technologieën gaan zoeken. Maar volgens
Susan George is honger niet zozeer een technologisch, maar een economisch en
politiek machts- en structureel probleem, m.a.w. de mogelijke bestrijding van de
honger hangt af van diegenen die het initiatief en de uitvoeringsmiddelen in handen
hebben. En dat zijn volgens deze studie nooit de slachtoffers, die binnen de bestaande
structuren geen enkele greep op de situatie kunnen hebben. De macht over leven en
dood van miljarden mensen ligt bij de regeringen van de industrielanden (vooral de
VS), de multinationale ondernemingen, de lokale elites en die ambtenaren van de
internationale organisaties die direct of indirect met de eerstgenoemde groepen
verbonden zijn. Gezien de ernst van de zaak is dit een uiterst zwaarwegende
beschuldiging, die daarom door een gedetailleerde en wetenschappelijk gefundeerde
argumentatie gestaafd moet worden. Dit boek blijft dan ook niet staan bij vage, als
slogans hanteerbare gemeenplaatsen, maar legt aan de hand van talloze, zorgvuldig
gedocumenteerde voorbeelden de structuren bloot die haar hypothese bevestigen.
Zo toont Susan George onder meer het volgende aan.
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1. De vorming van de lokale elites is niet het resultaat van toevallige
omstandigheden, maar het eindprodukt van een geplande campagne die ervoor
gezorgd heeft dat in de Derde Wereld kaders en technici aan de macht geholpen en
gehouden worden die door hun vor-
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ming en hun persoonlijke belangen als betrouwbare bondgenoten van de westerse
en multinationale machtsgroepen zullen fungeren, ook al gaat dit meestal ten koste
van de ontwikkeling en de gezondheid van de eigen bevolking.
2. De ingevoerde technologieën en technisch-wetenschappelijke
ontwikkelingsprogramma's zijn niet neutraal. Het leven van verschillende generaties
in de arme landen wordt er grondig door beïnvloed, en er wordt bij die import eerder
rekening gehouden met de belangen van de buitenlandse ‘ontwikkelaars’ (en hun
lokale bondgenoten) dan met de eigenlijke noden van de bevolking. Een studie van
John Galtung over de import van moderne visserijtechnieken in Kerala, laat
bijvoorbeeld zien dat het resultaat uiteraard een verhoging van de produktie was,
maar nu niet langer voor consumptie door de lokale bevolking, maar voor de export
naar de industrielanden. Gevolg: terwijl de bevolking verarmd en slechter gevoed
uit het ‘ontwikkelingsproject’ kwam, profiteerde een lokale ondernemer van de
bloeiende exporthandel. Dergelijke investeringen kunnen wel een succes worden,
maar niet voor de bevolking ter plaatse.
3. De zo hoog geroemde ‘Groene Revolutie’ wijkt van dit patroon niet af. In de
meeste projectgebieden werd de produktie van exportgewassen bijna miraculeus
opgedreven, terwijl het aanplanten van proteïnerijke, voedzame gewassen voor de
bevolking, ondanks alle officiële verklaringen en optimistische voorspellingen, geheel
of gedeeltelijk werd uitgeschakeld. Dit is een bijzonder treffend voorbeeld, omdat
de publieke opinie in de industrielanden jarenlang geloofd heeft dat deze ‘Groene
Revolutie’ dé oplossing van het voedselprobleem in de Derde Wereld zou verzekeren.
4. De honger van de meerderheid van de wereldbevolking is een van de meest
winstgevende ‘zaken’ die de multinationale ondernemingen in deze eeuw op het
getouw hebben gezet, en het is daarom naïef, te geloven dat diezelfde multinationals
deze lucratieve onderneming om morele, humanitaire redenen zouden opgeven.
George spreekt van een ‘pseudo-voedselschaarste’, die b.v. duidelijk wordt in de
fluctuaties van de Amerikaanse landbouwpolitiek, die de voedselproduktie afremt
of stimuleert naargelang van de winst die op korte termijn gemaakt kan worden of
het politieke voordeel dat uit het ‘voedselwapen’ kan worden gehaald. Regelmatig
worden ontwikkelingsprogramma's stopgezet, wanneer blijkt dat een nieuw regime
(Chili onder Allende b.v.) door radicale landhervormingsplannen de belangen van
de multinationals in gevaar brengt. Daarom is het ook bijna onmogelijk, geld los te
krijgen voor projecten in de armste landen, waar de nood het hoogst is, maar de
risisco's voor de investeerder te groot zijn. Als je van het eenvoudige principe ‘zaken
zijn zaken’ uitgaat, zegt George, zal je al heel vlug een duidelijk inzicht krijgen in
de schommelingen van de voedselpolitiek op wereldschaal.
5. De immorele omschrijving van ‘voedsel als wapen’ is geen ongelukkige
verspreking van een geëxalteerd koude-oorlogsstrijder als minister Erl Butz, maar
de correcte benaming voor een economische en politieke strategie die al sinds het
begin van de 19e eeuw met succes wordt toegepast. De doelstellingen zijn duidelijk:
uitbreiding van de eigen economische en politieke invloedssfeer, vergroting van de
afzetmarkt voor de eigen landbouwprodukten en steun aan loyale regimes (en
omgekeerd). Dat deze strategie efficiënt is, blijkt o.m. uit een Amerikaans rapport,
waarin je kunt lezen dat de tien landen die tussen 1954 en 1974 het meest van deze
hulp genoten hebben, minstens drie maal zoveel betaald hebben voor het invoeren
van voedsel uit de VS als ze voorheen als ‘ontwikkelingshulp’ ontvangen hadden.
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Omdat beesten belangrijk(er) zijn
Aangezien veevoeder, via de verkoop van vlees in de rijke landen, winstgevender
blijkt te zijn dan gewassen die voor menselijke consumptie geschikt zijn, wordt in
de Derde Wereld steeds meer veevoeder aangeplant en geproduceerd, met als gevolg
dat de lokale elites van de exportinkomsten profiteren, terwijl de bevolking afhankelijk
geworden is van voedselimport uit de industrielanden. Deze overschakeling op
veevoeder kan zonder veel moeite geregeld worden via directe druk
(ontwikkelingskredieten), waartegen de plaatselijke bevolking zich niet kan verzetten,
of indirect, via internationale organisaties als de VN of de Wereldbank. George
documenteert haar bewering, dat de besluitvormende commissies die zich in de VN
met het voedsel-probleem bezighouden, beheerst worden door experten die
rechtstreeks met de multinationals verbonden zijn, wat uiteraard een goede
samenwerking tussen al deze groepen garandeert en de numerieke meerderheid van
de ontwikkelingslanden effectief neutraliseert. Zij steunt daarbij op rapporten van
Robert McNamara, de voorzitter van de Wereldbank, een man die men moeilijk met
een beroepsrevolutionair of een bevrijdingstheoloog kan verwarren. Het dilemma
van McNamara bestaat erin dat hij, enerzijds, tot de vaststelling is gekomen dat
grondige politieke en socio-economische structuurhervormingen (anders gezegd:
revoluties) noodzakelijk zijn, maar dat hij, anderzijds, voor dergelijke hervormingen
geen steun kan verwachten van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland of
Japan, die de Wereldbank controleren. George pleit ook de Sovjetunie of kleinere
Europese landen niet vrij, maar wijst erop, dat de VS alleen al macht uitoefenen over
2 miljard mensen, een feit dat men omwille van de ‘objectiviteit’ niet uit het oog
mag verliezen.
Wat de oplossing betreft, gelooft zij niet dat het volstaat, zonder meer de revolutie
te preken of nog in de mogelijkheden van de VN te blijven geloven. De
wanverhouding tussen het hoofdstuk dat de oplossing bespreekt en het hele boek (25
van de 400 pp.) is op zich al een aanduiding van het probleem. Wat de Derde Wereld
aangaat, pleit zij voor een drastische overschakeling naar een zo groot mogelijke
mate van autonomie en een politiek van sociale en politieke hervormingen die ervoor
zorgt, de controle over de eigen landbouwpolitiek opnieuw in handen te krijgen. Dit
moet gepaard gaan met een toepassing van nieuwe wetenschappelijke inzichten over
alternatieve voedselbronnen voor mensen en dieren, die tot nog toe om winstmotieven
door de industrielanden verwaarloosd werd. En wat de industrielanden zelf betreft,
stelt ze voor, de mensen zoveel mogelijk over de ware gang van zaken te informeren
en, via de democratische kanalen, druk uit te oefenen op de politici, de economische
machthebbers en de publieke opinie. Daarvoor is het nuttiger ‘de rijken en machtigen
te bestuderen, eerder dan de armen en misdeelden’, omdat de sleutel voor het begrijpen
van de honger niet in Akkra, maar in New York of Londen te vinden is. Verder pleit
ze voor boycot-campagnes tegen ondernemingen die de uitbuiting al te brutaal
bedrijven (b.v. Nestlés praktijk met de melkpoeder voor babies), voor directe contacten
tussen consumenten in de industrielanden en coöperaties in de Derde Wereld (zoals
hier op kleine schaal gebeurt via de Oxfam Wereldwinkels), en voor een resolute en
aanhoudende strijd tegen de bewapening. Ze blijft er zich echter van bewust, ‘dat
een echte verandering onmogelijk is zonder een radicale verandering van de sociale
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structuren in de ontwikkelingslanden’. Maar gelukkig is ze eerlijk genoeg om toe te
geven, dat
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ze noch de pretentie noch de competentie heeft, om de weg naar die hoofdzakelijke
sociale revolutie voor anderen uit te stippelen.
Ludo Abicht

Elckerlyc Eichmann
‘Nooit verricht iemand
zo volledig en perfect
het kwade, als wanneer
hij dat in goed geweten doet’.
Pascal
Een gevangenis ergens in Israël, met geslepen tactiek bewaakt. De cel van Adolf
Eichmann. In regelmatig verhoor met Avner Less of een vrouwelijke psychiater.
Enige getuige de registrerende geluidsband. De periode is 1961, vóór het proces in
Jeruzalem. Eichmann reconstrueert zijn leven. Een onopvallende, wat linke jongeman
uit christelijk-conservatieve ouders, geboren te Solingen, opgegroeid in Linz. In het
begin van de jaren 30 krijgt hij, als vertegenwoordiger voor Vacuum Oil, toevallig
contact met de (Oostenrijkse) SS. Onmerkbaar glijdt hij de bende van Heydrich in.
Van 1941 af is hij te Berlijn dossierambtenaar; ressort: Endlösung.
In de 18 taferelen die het eerste deel uitmaken van Heinar Kipphardts (1922-82)
postume drama Bruder Eichmann1, zijn de situatie, de personages en het taalgebruik
ontleend aan, gebaseerd op het reusachtige protocol (3.564 pp.) dat kapitein Avner
Less van zijn ondervraging van Adolf Eichmann heeft opgenomen, tussen mei 1960
en februari 19612. Onder het naziregiem een zelfingenomen bureaucraat; nu, na 15
jaar Argentijnse stilte, wil hij alles recht praten. In narratieve kaalheid, zonder
zelfverraderlijke adjectiefjes, rechttoe-rechtaan taalgebruik waarin geen ruimte voor
gevoelsargumenten is, pathetische zelfrechtvaardiging. De authenticiteit van dit
taalgebruik is grotendeels correct, al moest er uiteraard uit het protocol geselecteerd
worden (cfr. Eichmann-Protokoll, Berlin, 1982).
Wie en wat is de Eichmann van dit Schauspiel? Een dramatische fictie of een
gedramatiseerd historisch subject? Is hij een opportunist die zijn vestje schoon wast?
Haakt hij zich vast in zijn onberispelijk functioneren-opbevel? Welke graad van
oprechtheid is vast te stellen? Welke tactische sluwheid? Welke wroeging of arglist?
Welk zelfbedrog of waarheidsstreven? Welke verdringing van intiem schuldgevoel?
De organisator van de dood reorganiseert zijn biografie. Dat is de dramatische
uitdaging. Ze is geldig. Maar ze zet zich nauwelijks door.
Want Kipphardt, die altijd al, schommelend tussen het wonen in de DDR en in de
DBR (sedert 1959), meer aan1
2

Heinar Kipphardt, Bruder Eichmann. Schauspiel, Rowohlt, Reinbek, 1983, 160 pp., DM.
18.
Nvdr. Over de verhouding tussen ‘document’ en theater, met name in Kipphardts In der
Sache J. Robert Oppenheimer en Joel Brand, heeft de auteur hier vroeger al uitvoeriger
geschreven. Cfr. C. Tindemans, Documententheater en historisch drama, in Streven,
november, pp. 160-170, en december 1966, pp. 240-246.
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dacht toonde voor de aanleiding tot de opdeling in beide Duitslanden, voor de nazitijd
binnen de mens, geeft middels zijn titel aan dat hij het individualistische feit van
Adolf Eichmann een andere dimensie, een afgeleide bestemming wil geven. Eichmann
als broeder, als uitwisselbaar iemand, als vertegenwoordiger van iedereen. Eichmann
gepromoveerd tot symbool van menselijke potentie in een niet langer toevallige of
willekeurige tijd maar in de wereldgeschiedenis. Eichmann zijn wij, door te doen
wat hij heeft gedaan, door te dulden waar hij aansprakelijk voor is geweest.
Dehistorisering van een identificeerbaar persoon en gebeuren, universalisering tot
een kenmerk van menszijn.
Wie zou menen dat met deze intentie een soort metafysering plaatsvindt, gokt
nochtans verkeerd. Kipphardt leidt het verschijnsel Eichmann immers niet terug tot
een adamische schuldigheid, tot een genetische factor, maar projecteert de historische
feitelijkheid naar een dramatisch podium toe, waarop allerlei door hem uitdrukkelijk
als analogietaferelen gepresenteerde gebeurtenissen plaatsvinden. Een antisemitisch
herderlijk schrijven van de bisschop van Linz in 1933 wijst nog op mogelijke
conditionering in de tijd en de streek van Eichmanns herkomst; alle andere projecties
bouwen associatieve overeenstemming met Eichmanns wandaad op: het getuigenis
van een Japans slachtoffer van de atoombom; (fictieve) interviews met Amerikaanse
officieren die cynisch koketteren met hun kernraketten; flarden van een B-52-piloot
vóór de inzet in Viëtnam; actuele Turkenmoppen van een beduimeld conferencier;
een Stammheimbericht van Irmgard Möller van de Rote Armee Fraktion;
herinneringen van joodse KZ-gevangenen; zakelijke correspondentie van de IG-Farben
met het KZ-Auschwitz; een van terrorisme verdachte Italiaanse bericht over foltering
en verkrachting door de politie; de zelfanalyse van een Italiaans verhoor-expert;
arrogante verklaringen van de Israëlische minister Sharon; een bericht van een
Palestijnse vrouw over het bloedbad van Sabra en Shatila. In de rechtstreekse
dramatische handeling passen deze taferelen uiteraard niet; ze zijn bijgevolg duidelijk
naar het publiek gericht. De toeschouwers worden ertoe verleid deze gebeurtenissen
zo te interpreteren dat ze overeenkomen met wat Eichmann ten laste wordt gelegd.
In het tweede deel, dat uit 11 scènes bestaat, is Eichmanns beroep tegen het eerste
vonnis reeds verworpen. Centraal staat een ontmoeting (ook deze onbetwistbaar
historisch) met een zelf-beroepen Canadees dominee-echtpaar dat Eichmanns ziel
alsnog poogt te redden. Hier neemt Eichmann ook afscheid van zijn vrouw en vindt
zijn executie (29 mei 1962) plaats. De Canadese dominee peroreert nog even over
de verassing en uitstrooiing over de Middellandse Zee, buiten het Israëlische
territorium.
Het monster Eichmann bestaat dramatisch niet, ontstaat enigszins in het bewustzijn
van de toeschouwer, grotendeels echter op grond van de aanwezige informatie over
de historische feiten, veel minder op grond van inhoud, gedrag en resultaat van
Eichmanns aanwezigheid binnen de tekst. Vanzelfsprekend primeert de
onberispelijkheid van de bureaudoder, en zo wordt voortdurend het aspect van de
individuele bijkomstigheid beklemtoond, de arbitrariteit van de persoon Eichmann.
Tegelijkertijd toch wordt ingehamerd dat waarschijnlijk ook het sterkste argument
voor het toeschouwersbewustzijn uitmaakt: de ondergeschikte voert de afschuwelijkste
dingen uit onder de bescherming van zijn subjectief geweten met opdracht en bevel.
Meteen wordt Eichmanns gedrag symptomatisch, zoniet exemplarisch voor de
doorsneeburger, die de autoriteit op haar woord en intentie gelooft, aanvaardt en in
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praktijk omzet. Geweten hoeft alleen de bevelgever te vertegenwoordigen. Wat
Eichmann heeft ge-
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daan, is gebruikelijk voor alle mensen, in het leven van alledag, in de partijtucht, in
de wetenschap, in de huidige opstelling tegenover oorlog en vrede en de
kernbewapening. Mij lijkt deze universalisering gewettigd. Hier treedt andermaal
(zoals reeds in Der Hund des Generals, 1962; in Joel Brand, 1965; vooral toch in In
der Sache J. Robert Oppenheimer, 1964) Kipphardt naar voren in zijn volle ethische
perfectie. Geweten kun je niet aan de anderen overlaten.
Eichmann domineert uiteraard het hele drama. Hij is niet enkel geïsoleerd door
zijn levensomstandigheden (op de enkele begeleiders na), hij is dat vooral ook als
dramatische figuur. Er is daarom ook geen wezenlijke dialoog. Kipphardt hoeft het
protocol niet eens zó sterk te manipuleren en naar zijn eigen tendens te zetten om
aan de lopende band afschuwelijke uitspraken in een logische relatie te citeren.
Eichmann heeft het eerste en het laatste woord; het werkelijk laatste heeft weliswaar
de dominee, maar die beoordeelt het hele gebeuren vanuit een correctiebehoefte en
doorprikt meteen ook, bij alle pastorale ijver, zijn eigen nulliteit. Eichmann wordt
op deze wijze binnen een slechts vaag naturalistisch-copiërend decorgeheel
geabstraheerd tot zijn eigen essentie, ook een vorm van verassing, een anthologie
van gelijkhebberij, van manipulatieve levensbeschrijving. Kipphardt plaatst zijn
drama onder het mottoscherm van Pascal. Uitdagend? Wellicht is dat een te beheerste
term. De ethische vraag draait dan om het begrip geweten. En Peter von Becker (in
Theater heute, maart 1983) wees dan ook terecht op het onderscheid tussen de jurische
betekenis die je aan deze term wil geven en de ethische. Kipphardt laat argumenteren
met de juridische schuldvraag, maar verwacht van de toeschouwers een ethisch
antwoord. Als, mede door de analogietaferelen uitgelokt, de juridische schuldvraag
in de plaats van de ethische gaat fungeren, dan, zo stelt von Becker, zitten we akelig
dicht in de buurt van een schulduitspraak die Eichmann meteen ontoerekeningsvatbaar
verklaart. In deze consequentie is het vonnis van Jeruzalem dan ook een vergissing,
zoniet zelf reeds een laakbaar vergrijp. Is deze consequentie bij Kipphardt
opgekomen?
In de meesten van ons zit meer aanleg tot meelopen dan tot heldendom. Kipphardts
ahistoriseringstendens verdonkeremaant - en is dat nog ethisch toelaatbaar te noemen?
- het nazi-plan tot een kenmerk van de wereldgeschiedenis. Voorop blijft voor mij
nog steeds staan het specifieke, het doelmatige, het systematische van de uitroeiing
van een welbepaald fragment van de wereldbevolking. Is dit aspect wezenlijk aan te
treffen in de analogietaferelen?
Ik zou dan ook niet willen pleiten voor opvoering van dit drama bij ons. Intussen
is het toch maar weer een dramatische tekst die dit soort reflectie over wat van de
mens is, op gang brengt. Onwillekeurig, maar niet onverwacht, bevestigt daarmee
het theater zijn opdracht en functie als ensceneringsruimte van het menselijke geweten.
C. Tindemans
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Boekbespreking
Filosofie
Anthony Quinton, Thoughts & Thinkers, Duckworth, Londen, 1982, 365
pp. £28.
In zijn voorwoord pleit Quinton voor een rigoreuze blikverbreding van de Engelse
filosofie, die zich volgens hem in de loop van deze eeuw zowel historisch als
thematisch in een te groot isolement heeft teruggetrokken. Gebrek aan aandacht voor
de geschiedenis van de filosofie en een te gemakkelijke inperking van de reikwijdte
van de filosofische activiteit hebben in zijn ogen tot een zeker provincialisme geleid
dat, na een aanvankelijke bloei, nu op steriliteit dreigt uit te lopen. Een hernieuwde,
open confrontatie met de geschiedenis en met andere intellectuele activiteiten is
dringend gewenst, aldus Quinton, en van die confrontatie wordt in dit boek in resp.
het tweede (Thinkers) en het eerste deel (Thoughts) een voorproef gegeven. Thoughts
& Thinkers bevat 33 artikelen die alle, op drie na, al eerder zijn verschenen. Zoals
altijd bij een dergelijke opzet leidt dat ook in deze bundel tot een grote mate van
diversiteit, niet alleen in onderwerpkeuze, maar ook in stijl en aanpak. Zo zijn er
langere, ‘geleerde’ artikelen uit filosofische vakbladen, maar ook nogal wat
boekbesprekingen (soms bijna bibliografische overzichten) in opgenomen. Met name
in dat laatste geval is het resultaat van de transformatie van boekbespreking naar
volwaardig, gebundeld artikel niet altijd even gelukkig; het betreft tenslotte geheel
verschillende genres en, ook al bezitten deze recensies ongetwijfeld een zekere
diepgang, toch is hun aanleiding meestal te incidenteel om in het kader van een
bundel geheel te voldoen. Zowel inhoudelijk als stilistisch zijn Quintons artikelen
overigens van een hoge kwaliteit en op talrijke punten (bijv. in zijn gedachten over
‘elitisme’ en de hedendaagse cultuur) zeer oorspronkelijk. Vooral de meer thematische
artikelen nemen vaak de vorm aan van cultuurfilosofische beschouwingen, zoals
men die bijv. in de Times Literary Supplement kan aantreffen. Realiseert Quinton
hier zonder twijfel iets van zijn opzet de barrières tussen filosofie en andere
denkregionen te verlagen, toch kan met niet geheel aan de indruk ontkomen dat het
‘programma’ dat hij in zijn voorwoord ontvouwt mede is ingegeven door de noodzaak
de zeer diverse onderwerpen van zijn artikelen onder één noemer te vangen. Ook de
bijna banaal-algemene titel van de bundel wijst daar al op. Waarmee overigens niets
gezegd wil zijn tegen de oprechtheid van Quinton, de eerbaarheid van zijn streven
of de kwaliteit en zelfs de charme van zijn opstellen. Of dat alles voldoende is voor
het neertellen van de buitensporige prijs die voor dit boek moet worden betaald is
dan weer een andere vraag.
Ger Groot

Marc Shell, Money, Language, and Thought. Literary and Philosophic
Economies from the Medieval to the Modern Era, University of California
Press, Berkeley/Los Angeles/Londen, 1982, 219 pp. + 46 ill., £17, $29,25.
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Het geld en alles wat met financiële transacties te maken heeft is een geliefkoosde
metafoor in de geschiedenis van het westerse denken. Aan de hand van literaire (Poe,
Shakespeare, Goethe en de mythe van de Heilige Graal) en filosofische voorbeelden
(Kant, Hegel, Lessing en Heidegger) laat Marc Shell zien hoe deze beeldspraak in
de verschillende denkmilieus een rol heeft gespeeld. Hij legt in zijn lezing een
scherpzinnig hermeneutisch talent aan de dag, dat soms een wat al te fantastische
vlucht lijkt te
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willen nemen, maar over het algemeen wel overtuigend blijft. Met name zijn
ingenieuze interpretatie van The Merchant of Venice verdient genoemd te worden.
Shell wil echter niet alleen laten zien welke rol de geldmetafoor vervult en waar zij
voorkomt, maar ook aantonen dat zij, als ‘root-metaphor’, grondleggend zou zijn
voor metaforiciteit in het algemeen. En ook al wordt deze laatste weliswaar vaak in
financiële termen beschreven (denk aan de ‘afgesleten munt’ van Nietzsche of de
‘usure’ van Derrida), toch is daarmee nog niets gezegd over een zeer speciale status
van deze specifieke beeldspraak, hoogstens over de effectiviteit daarvan. Een
dergelijke ‘overstap’ van beschrijvend naar ‘betekenis-theoretisch’ niveau wordt
door de altijd nog wat fragmentarische studie van Shell in ieder geval niet
gerechtvaardigd.
Ger Groot

B.A.M. Barendse, Zich door het leven heendenken, Kok, Kampen, 1982,
249 pp., f42,50.
Gedurende meer dan 20 jaar bekleedde B. Barendse het ambt van hoogleraar voor
thomistische wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Nu, ruim vijf jaar na
zijn dood, verschijnt, onder de wat ploeterende titel Zich door het leven heendenken,
een verzameling van zijn belangrijkste en meest karakteristieke artikelen, waarin,
zo verklaart de commissie die deze bundel heeft verzorgd (ordegenoten, collega's en
oud-studenten), het beeld wordt opgeroepen ‘van de diepzinnige wijsgeer, de
authentieke gelovige en de fijngevoelige mens, die Barendse was’. Is de persoon van
Barendse daarmee op drie niveaus gekarakteriseerd, ook de bundel is, min of meer
dienovereenkomstig, uit drie delen samengesteld. In het eerste daarvan, ‘Metafysica’,
komt de meer vakfilosofische kant van Barendse naar voren: hier vinden we o.a. de
wat langere artikelen als ‘Over de graden van het zijn’ en ‘Intersubjectief verkeer en
lichamelijkheid’ die tot het hoofdwerk van Barendse mogen worden gerekend.
Het tweede deel, ‘Over het intellectuele leven’, bevat meer algemene,
cultuurfilosofische overwegingen, die vooral betrekking hebben op de plaats van de
intellectueel én op die van de theologie binnen de moderne, wetenschappelijke cultuur.
Het feit dat die twee aandachtsvelden, die op het eerste gezicht zo weinig met elkaar
verwant lijken, hier in één adem worden genoemd, zegt misschien al iets over
Barendse's specifieke belangstelling en zorg. Een zorg waarvan de persoonlijke
inspiratie tenslotte in het derde deel, ‘Levend Geloof’, het meest uitdrukkelijk aan
de orde komt. Bijna alle artikelen uit deze laatste afdeling stammen uit de jaren 60,
een woelige tijd die Barendse zeer bewust meebeleefde (het stuk ‘De avondschemering
van het geloof...’ legt daarvan een indringend getuigenis af), maar waarin hij steeds
opnieuw op evenwichtige wijze bleef zoeken naar de diepste bronnen van zijn eigen
geloofszekerheid.
Of deze bundel een goed beeld geeft van Barendse zoals hij was kan ik niet
beoordelen; ik heb hem niet gekend. Ik neem het aan op gezag van de commissie en
op dat van zijn opvolger Theo van Velthoven, die de bundel van een verhelderende
en, ten aanzien van de persoon van Barendse, fijngevoelige inleiding voorzag. En
méér dan dat kan men het vermoeden op grond van Barendse's eigen, indrukwekkende
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en ontroerende afscheidsrede die hij in 1973 hield. Want komt er in de filosofische
artikelen vooral een bedreven en bewogen wijsgeer naarvoren, in het latere deel, en
vooral in deze rede, tekent zich de innemende en imposante persoonlijkheid af
waarover C.A. Kwast in zijn toegevoegde In Memoriam schrijft. Want wie op een
dergelijke wijze zijn academische carrière weet te besluiten, moet wel een zeer
bijzonder en begaafd docent zijn geweest.
Ger Groot

Godsdienst
W. Aalders, Luther en de angst van het westen. Een pleidooi voor de
rechtsstaat, J.N. Voorhoeve, Den Haag/Kok, Kampen, 1982, 155 pp., f22,50.
Dit boek is niet een globale studie over Luthers leven en werken in verband met het
herdenkingsjaar van zijn geboorte in 1483. Het wil een belangrijk en omstreden
aspect van zijn theologie belichten, namelijk zijn Twee-Rijken-leer. Bijzondere
aandacht wordt daarbij gegeven aan één van Luthers
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minst bekende geschriften: zijn commentaar op het boek Prediker, geschreven in de
zomer van 1526 en door de Luther-kenner Heinrich Bornkamm eens betiteld als het
meest eigenaardige en diepzinnigste boek ooit door de Reformator geschreven.
Volgens Luther moet het boek Prediker worden gezien als een geschrift, dat min of
meer het karakter heeft van een vertrouwelijk dagboek met persoonlijke notities,
waarin korting Salomo zich tegenover zijn naaste vrienden rekenschap geeft van de
schokkende en smartelijke ervaringen als mens en als gelovige in het zware
koningsambt (p. 97). Het gaat in dit bijbelboek dus over de politiek, over staat en
maatschappij, over volk en overheid en over de vragen die daarmee samenhangen
(p. 33).
Ik heb - zonder dat overigens heel uitdrukkelijk te kunnen bewijzen - de stellige
indruk dat Aalders een publiek wil pogen te bereiken, dat zich door de gespannen
en verwarde verhouding tussen kerk en staat in onze dagen, door de onrust in onze
samenleving bedreigd voelt (cfr. de ondertitel van het boek, ontleend aan het in 1978
verschenen La peur en occident van de Franse historicus Jean Delumeau). Af en toe
bekroop mij bij het lezen het gevoel alsof er na Luther - die ik overigens bijzonder
hoogacht - eigenlijk niet veel fundamenteels meer is gepresteerd (... dat het christelijk
geloof door de verzwagering met de moderne geschiedenisdynamiek tot in het merg
is aangetast’; p. 13).
Er wordt in dit boek vaak geciteerd en ik waardeer het dat de auteur de teksten
steeds in een Nederlandse vertaling geeft, met vermelding van de bron. Merkwaardig
genoeg geeft hij bijna nooit een vermelding van de pagina(s) waar men het eventueel
in de oorspronkelijke taal zou kunnen nalezen. Ook heb ik in heel het boek nergens
kunnen vinden of, en zo ja in welk deel van de officiële Weimarer Ausgabe (W.A.)
ik de oorspronkelijke Annotationes van Luther op Prediker kan vinden.
Panc Beentjes

Lei Meulenberg, Johannes Chrysostomus. Handen met eelt, Altiora,
Averbode 1983, 79 pp., BF. 225.
Wat wij in onze huidige wereld grondig missen is - aldus Meulenberg, docent
Kerkgeschiedenis aan de Hogeschool voor Theolo-
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gie en Pastoraat in Heerlen - het gevoel, het beleven van gemeenschap. ‘Wij hebben
haast uitsluitend de vrijheid, de gelijkheid verkondigd. Wij hebben de mensen van
elkaar geïsoleerd. Wij hebben de gemeenschap verbroken. Wij hebben de
broederschap opgeheven! Met name voor de christenen ligt hier een fundamentele
uitdaging. Het gaat om een waarde, die in het hart van ons geloof geschreven staat.
Ja, zij vormde de kracht, waardoor de kerk in den beginne een samenleving trotseerde,
die de schrille tegenstelling tussen rijk en arm als een vanzelfsprekende gegevenheid
beschouwde’ (Inleiding, p. 7). Op een deskundige en tegelijk bijzonder levendige
manier leidt Meulenberg de lezer binnen in het sociale leven van de oude kerk. In
het Romeinse Rijk keek men neer op mensen die werkten; het was iets dat tot de taak
van de slaven behoorde. De mensen van stand streefden ernaar om hun tijd met
andere zaken te vullen. De christenen hebben dat stramien doorbroken: iedere mens
moet de handen uit de mouwen steken. Zo konden zij de broederschap daadwerkelijk
uitbouwen; tegelijk werden op deze wijze de structuren van het Romeinse Rijk tot
in de wortel aangetast. Op een welhaast spannende wijze weet de auteur de botsing
tussen beide te schetsen. Na enkele eeuwen echter raakt de kerk teveel in de bekoring
van het gewin; de macht gaat ook aan haar niet voorbij. Eén van de velen die zich
daar niet bij neerlegde was Johannes Chrysostomus; onverbloemd nam hij stelling
ten gunste van de armen, de verschoppelingen. Aan de hand van zijn brieven, maar
vooral zijn preken - hij heette niet voor niets ‘Jan Guldenmond’ - volgen we een man
wiens leven getekend is door het sociale vraagstuk. Dat zal hem niet alleen zijn ambt
(patriarch van Constantinopel) kosten, maar zelfs zijn leven. Een erg interessant,
prettig geschreven boek, waarmee wordt bewezen dat kerkgeschiedenis in het geheel
geen dor, stoffig vak is. Het is eerder een discipline die ons met de neus op de feiten
drukt, want het is toch maar een moedig initiatief om in een tijd van toenemende
werkloosheid aan de hand van het thema ‘arbeid’ de contouren van de vroege kerk
te schetsen. Het enige dat ik heb gemist is een overzicht van jaartallen. Een tijdstabel
met de belangrijkste gebeurtenissen uit Chrysostomus' leven zou zeker niet hebben
misstaan. Nu weet ik slechts zijn sterfjaar.
Panc Beentjes

Jos Ghoos, Is er een christelijke ethiek?, Altiora, Averbode, 1982, 122 pp.
Een brochure die haar plaats waard is in de verdienstelijke reeks ‘Cahiers voor
levensverdieping’. De auteur - moraaltheoloog aan de KU Leuven, de laatste tijd
bijzonder geïnteresseerd in de bio-ethiek - weet best dat binnenwereldlijke ethische
problemen ook een wetenschappelijke aanpak vereisen, dat het evangelie ons geen
pasklare morele recepten biedt. Toch beantwoordt hij de vraag of er een christelijke
ethiek bestaat onbevangen positief. Terecht merkt hij op dat we een onderscheid
moeten maken tussen moraal in de betekenis van een afgerond geheel van zedelijke
voorschriften, en ethiek, die een zoektocht is naar de zin van het menselijke handelen.
‘Zo bekeken is er wel degelijk een christelijke ethiek die de diepere zin - het mysterie
- van onze tijdelijke en aardse waarden ontsluiert’ (p. 121) en ons leven kan oriënteren
naar het heil dat ons als gave én opgave door Christus wordt aangezegd. Een
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christelijke ethiek is vóór alles een christologische ethiek: ‘Jezus Christus, norm van
christelijk leven’ (p. 34). Wat dit in grote trekken behelst wordt in het 2e hfst.
toegelicht. Het 3e hfst. brengt de christelijke ethiek in verband met enkele gangbare
‘ethische modellen’. Het handelt (in vogelvlucht) over: utilitaristische, deontologische,
‘kombinatorische’, teleologische, narratieve, natuurwettelijke en personalistische
ethiek. De voorkeur van de auteur gaat duidelijk naar een personalistische ethiek van
de verantwoordelijkheid. De christelijke ethiek is op een bijzondere wijze een ethiek
van ver-antwoord-elijkheid. (Om misverstanden te vermijden had S. er misschien
moeten op wijzen dat hij iets anders bedoelt dan wat sinds Weber onder
‘verantwoordelijkheidsethiek’ wordt verstaan). Volgens het klassieke adagium - de
genade vernietigt de natuur niet, maar veronderstelt, verheft en vervolmaakt ze loopt dit zeer toegankelijke cahier uit op het besluit dat enerzijds de christelijke ethiek
een profane, wereldlijke ethiek veronderstelt, maar dat anderzijds een profane,
wereldlijke ethiek verdiept en vervolmaakt kan worden door de christelijke ethiek:
de kracht van het evangelie weekt nieuwe energieën los, het is ‘een kracht tot heil
voor ieder die gelooft’ (Rom. 1, 16).
L. Van Bladel
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Jan Lambrecht, Maar Ik zeg u. De programmatische rede van Jezus, Acco,
Leuven, 1983, 320 pp., BF. 495.
Iedereen heeft wel ergens in de Bergrede van Jezus een favoriete uitspraak. Maar
het geheel van deze christelijke programmaverklaring vinden de meesten onder ons
niet erg begrijpelijk en ook niet erg innemend. Wij slagen er niet in een globaal begrip
op te bouwen voor wat ons een losse reeks oproepen en spreuken lijkt. De enige
indruk die wij er vaak van overhouden is die van een soms ontzettende veeleisendheid.
Welnu, het is verbazend hoe een goed exegetisch werk het perspectief op een
evangeliehoofdstuk kan vervolledigen en verdiepen. Daarmee is niet gezegd dat dit
boek gelezen wordt als een roman. Het is zorgvuldig en helder geschreven maar het
wordt vaak gekenmerkt door een grote dichtheid van informatie. Dat wil zeggen dat
er verwezen wordt naar nogal wat academische en lekediscussies betreffende het
geheel of onderdelen van de Bergrede. Dat wil ook zeggen dat elk hoofdstuk in zekere
mate ingaat op de redactiegeschiedenis en de structuur van de tekst. Dat wil tenslotte
zeggen dat beschouwingen over de diepere betekenis van de inhoud niet vermeden
worden. Kortom, S. heeft door middel van een uitgemeten dosering geen enkele faze
van het exegetisch denken willen verwaarlozen. Dat vraagt nogal wat inspanning
van de lezer. Maar het resultaat loont de moeite. De afzonderlijke zinsneden krijgen
meer betekenis dank zij de structuur waarin zij voorkomen. Stilaan wordt de lezer
ook gevoeliger voor de diepere inspiratie die overal begint te blijken. De
oorspronkelijk weerbarstige tekst wordt ons niet alleen begrijpelijk maar ook dierbaar
gemaakt. Na dit werk doorgenomen te hebben moet deze lezer toegeven dat er een
exegese schijnt te bestaan die niet enkel de exegeten aanspreekt.
Guido Dierickx
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Sociologie
Evert van der Marck, Vrijwilligerswerk: initiatief van burgers, Van Loghum
Slaterus, Deventer, 1983, 204 pp., f38,50.
Wie Hans Achterhuis' boek De markt van welzijn en geluk (Baarn, 1979) gelezen
heeft, verwacht wellicht een vervolg te vinden in E. van der Marcks werk. Achterhuis
verwijst immers naar zelfhulpgroepen en naar vrijwilligerswerk als een mogelijk
alternatief voor het vervreemdend welzijnswerk. De lezer met deze verwachtingen
zal ontgoocheld zijn: het is een allesbehalve boeiend boek, zowel qua inhoud als qua
vorm. Stilistisch wisselt de auteur af tussen een meestal zakelijke rapportstijl en een
occasionele pamflet-stijl, wat nogal verwarrend aandoet. Het boek kan wel nuttig
zijn voor degenen die beroepshalve ambtelijke rapporten moeten lezen of schrijven,
b.v. ter verantwoording van de subsidiëring van een of ander burgerinitiatief. Het
zal ook niet onwelkom zijn bij de nieuwe ‘agogen’, die in Nederland aangroeien als
paddestoelen. S. geeft namelijk de geschiedenis weer van het ‘vrijwilligerswerk’ en
een uiteenzetting over de begripsverwarring tussen vrijwilligerswerk en onbetaald
werk enerzijds, en vrijwilligerswerk, zelfhulpgroepen en belangenorganisaties
anderzijds.
Voor het grote lezerspubliek zijn er wel enkele interessante passages, jammer
genoeg onvoldoende uitgewerkt: zo o.m. de spanningsverhouding tussen vrijwilligers
en professionelen binnen eenzelfde organisatie, tussen vakbonden en
gebruikers-organisaties, tussen de cliënten, de uitvoerders en de bestuurders van
welzijnsorganisaties. Ook de centrale stelling van de auteur is interessant: het echte
vrijwilligerswerk zou een initiatief zijn van burgers in hun emancipatiestrijd. Nochtans
blijkt een al te optimistische visie uit de stelling dat het vrijwilligerswerk uiteindelijk
de agogische beroepen en de beleidsinstanties van het welzijnswerk zal hervormen:
‘Wat de functionele denkwijze van beroepskrachten en beleidsmakers nooit kan
bereiken, kunnen de belanghebbende gebruikers wel: meer harmonie, afstemming
en integratie tussen voorzieningen’ (p. 150). Eenzelfde optimisme vinden we terug
waar S. het heeft over de zogenaamde demokratiseringswet, die voorbereid wordt
door de Interdepartementele Stuurgroep Democratisch en Doelmatig Functioneren
van gesubsidieerde instellingen, die volgens hem de hele arbeid, betaald en onbetaald,
zal bekijken vanuit ‘de kwaliteit van de arbeid én de relatie van leven met inkomen’
(p. 179). Dat deze herzieningen en hervormingen gebeuren in volle crisistijd, waarin
bespaard moet worden op alle vlakken, vindt de auteur niet dramatisch. Hij vindt
immers ook dat er een sociale omwenteling bezig is, waarin het mondig maken van
mensen primeert. In een dergelijke mondige ‘verzorgingsmaatschappij’ zouden
beroepskrachten alleen nog ingeroepen worden voor de verduidelijking van de
doelstellingen van het beleid. Op dit punt sluit hij zich dan toch aan bij Achterhuis,
en evenals deze welzijnsreformateur verwijst hij naar feministische zelfhulpgroepen
als voorbeelden van emanciperende groeperingen in de richting van die nieuwe
maatschappij. Waarbij hij zich nota bene trouwens ook de niet onbelangrijke vraag
stelt wie zal instaan voor al die ‘thuisvoorzieningen’ die als alternatieven voor het
vertechniseerde welzijnswerk worden gezien. Zou het niet kunnen dat het opnieuw
de Nederlandse huisvrouwen zullen zijn, aan wie gezegd zal worden: ‘betaalde arbeid
is de maat die aan elke burger wordt aangelegd, ex- of impliciet. Wanneer we in staat
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zouden zijn om in ons denken los te komen van deze eenzijdige koppeling, dan staan
nieuwe wegen tot vrijheid open. Dan komen we los van de frustrerende gedachte dat
de crisis is opgelost, wanneer er meer betaalde banen komen. Dan kunnen we ons
wijden aan het uitzetten van lijnen voor vrijheden voor mensen. Voor mensen die
nu niet de gelegenheid, niet de vrijheid hebben om hun ongelijkheid, hun anders zijn,
te beleven’ (p. 177).
Monika Abicht

Geschiedenis
Culturele geschiedenis van Vlaanderen. Deel 1: Vlaamse Volkskultuur: Het
traditionele volksleven (A. Roeck, J. Theuwissen, J. Van Haver).
Deel 10: Dagelijks leven: Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu
(M. Boone, H. Gaus, P. Scholliers, C. Vandenbroeke), Uitgeverij Baart,
1982.
Wie op korte tijd een gepopulariseerd overzicht wil hebben van de geschiedenis van
de Vlaamse gewesten tussen de Middeleeuwen en vandaag, beschikt nu over een
nieuwe reeks ‘Culturele Geschiedenis van Vlaanderen’, door uitgeverij Baart
uitgegeven met
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prachtige illustraties in kleurendruk. Tot nog toe zijn enkel het eerste en het tiende
deel ervan verschenen. In het eerste deel wordt vooral het dagelijks leven van de
gewone man - en in mindere mate van de gewone vrouw - beschreven. Met teksten,
tekeningen, schilderijen en gedichten worden werk- en leefmetodes beschreven,
woningen, landbouwkarren, bedevaarten, schuttersgilden, enz. In deel 10 vertrekken
de auteurs vanuit de demografische evolutie (geboortes, huwelijk, dood), de
verschillende ontwikkelingen in de stad en op het platteland, vrije tijds- en
consumptiepatronen (met interessante gezinsbudgetten), het kerkelijk apparaat, het
onderwijs, enz. Positief daarbij is de band die gezocht wordt tussen demografie,
ekonomie, politiek en sociaal bewustzijn. In een dergelijke gepopulariseerde versie
kan men geen diepgaande analyses verwachten, vooral niet als zo grote periodes als
de Middeleeuwen, het Ancien Regime en het geïndustrialiseerde tijdperk in een
honderdtal pagina's per deel bestreken worden. Bepaalde belangrijke ontwikkelingen
worden soms in één zin afgehandeld, vooral als het gaat om volksopstanden en
arbeidersstrijd. Zo wordt b.v. de strijd voor het algemeen stemrecht en voor de
achturendag slechts even vermeld. Er wordt ook nauwelijks aandacht gegeven aan
het dagelijks leven van de vrouw en haar emancipatiestrijd. Deze twee delen, en ook
de volgende, handelen over ‘volkscultuur’ of gemeenschapscultuur, zoals de auteurs
het noemen. Hoewel men zich vragen kan stellen bij hun definiëring van deze
begrippen, is de bedoeling van deze reeks duidelijk: de volkskunde dichter bij een
groot publiek brengen zonder in het folkloristische te vervallen, en anderzijds de
meer diepgaande historisch-materialistische analyse te vermijden. Ons baserend op
de twee verschenen delen van deze reeks, belooft deze publikatie toch een nuttige,
en vooral een zeer mooie, aanvulling te zijn bij werken van hetzelfde genre zoals De
Geschiedenis van de Kleine Man (BRT-reeks) en de cataloog De industriële
geschiedenis van België. Onmisbaar voor scholen en bibliotheken.
Monika Abicht

Jacob Burckhardt, Die Zeit Constantins des Grossen, met een nawoord
van Carl Christ, Beck, München, 1982, X + 401 pp., DM. 34.
De in 1853 verschenen studie Die Zeit Constantins des Grossen is zeker niet het
meest bekende werk van Jacob Burckhardt. Toch neemt het in het geheel van het
oeuvre een specifieke plaats in, niet alleen omdat het in een aantal opzichten een
typisch ‘jeugdwerk’ is of omdat het de opening vormt van een lange rij
‘kulturgeschichtliche Darstellungen’, maar ook omdat de voor Burckhardt zo
typerende methode van ‘Gesamtschilderung der Epoche’ zich hier al duidelijk
aftekent. Veel later zou Burckhardt deze methode in zijn Weltgeschichtliche
Betrachtungen (eveneens opnieuw door Beck uitgegeven onder de titel Ueber das
Studium der Geschichte) een theoretisch fundament geven, maar al in dit boek wordt
duidelijk hoezeer hij zich, in zijn weigering een ‘Lebens- und Regierungsgeschichte
Constantins’ of een ‘Enzyklopädie alles Wissenswürdigen’ te schrijven, afzet tegen
de geschiedkundige mores van zijn tijd.
Burckhardt benadert de historische periode die hij behandelt, deze ‘wichtige
Uebergangsepoche’, als één geheel, als één groot samenhangend tafereel dat in zoveel
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mogelijk aspecten wordt weergegeven: de hoofdrolspelers worden nooit los van hun
achtergrond en omgeving, de achtergrond nooit statisch en los van de historische
ontwikkelingen gezien. In zoverre is de titel van het boek (oorspronkelijk Das Zeitalter
Constantins des Grossen) dan ook programmatisch. Het gaat allereerst om het
tijdsbeeld van de periode die door Constantijn werd bepaald, en vervolgens, in directe
samenhang daarmee, om degene die deze tijd bij uitstek personifieerde en gestalte
gaf. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de figuur van Constantijn
pas na zo'n 200 bladzijden op het toneel verschijnt. Het voorbereiden van de scène
in uitvoerige beschrijvingen van het politieke, godsdienstige en culturele decor is
voor de ‘Gesamtschilderung’ even belangrijk als de daden en persoonlijkheid van
de hoofdrolspeler zelf.
Niet dat Burckhardt daarover niets te melden heeft. Het zijn met name zijn scherp
ontmythologiserende opmerkingen t.a.v. het ‘christelijk’ karakter van de in zoveel
opzichten weinig scrupuleuze keizer, waarop hij in eerste instantie het heftigst werd
aangevallen. Burckhardt beschrijft Constantijn als een uiterst pragmatisch heerser,
die het christendom alleen om machtspolitieke redenen omhelsde, en zelfs dat nog
uitsluitend in uiterlijke vormen. Het is vooral
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Constantijns hagiograaf Eusebius die het in dit opzicht zwaar moet ontgelden; geen
terminologie is Burckhardt te min om zijn verachting voor deze, in zijn ogen,
‘ambitieuze hof-vleier’ kenbaar te maken. Is het oordeel van Burckhardt soms wat
weinig subtiel (zij het misschien niet onterecht), zeker is dat de karakterschetsen van
Constantijn en Eusebius tot de mooiste pagina's van het boek behoren en dat deze
ontstuimigheid een ook wel enigszins welkome afwisseling vormt na de soms wat
érg uitgesponnen overzichten van het eerste deel. En waar een, tot aan Burckhardts
studie, zo onaantastbaar persoon als Constantijn op zulke dramatische wijze levensecht
en ‘down to earth’ in zijn tijd wordt geplaatst, mag men een ‘jeugdgeschrift’ wel wat
driestheid vergeven.
Ger Groot

Literatuur
Guy van Hoof, Verschuivingen, Masereelfonds, Gent, 1981, 49 pp., BF.
235.
In zijn vorige bundel Gelukkig werd het weer een heel fijn weekend (1979) omschreef
deze dichter zijn verhouding tot de werkelijkheid als sceptische verwondering. In
die bundel zag hij de dichter als een akrobaat: ‘hij leeft in een te klein heelal/ van
kamers met verbleekt behang’ en dat romantische gevoel niet thuis te horen in deze
wereld staat ook uitgedrukt in de bundel Verschuivingen. De sceptische verwondering
heeft er op vele bladzijden plaats gemaakt voor het pessimistisch constateren en
noteren van de uitzichtloosheid: ‘naast het strand is geen weg / en van het einde loopt
geen weg terug’ (p. 17). De dood van de ouders en de liefde die een nooit ingeloste
belofte is, maar veeleer ‘nacht met hier en daar / een witte vlinder die verblindt’ (p.
29) versterken nog de onmacht, de twijfel, het verlies.
Wel is er het geloof in bevrijding en behoud door het schrijven: ‘wanneer ik schrijf,
vind ik de overkant’ (p. 31), maar dat biedt slechts een tijdelijke zekerheid aangezien
de vragen blijven: ‘hoe kom ik aan de woorden / hoe ontkom ik aan de angst?’ (p.
37) Guy van Hoof is geen koploper in het peloton van hedendaagse poëten, veeleer
een gangmaker, zoals o.m. blijkt uit zijn bloemlezing De Nieuwe Romantiek (1981)
met zijn lange en controversiële inleiding (zie Streven, dec. '82, p. 270). Of om met
dezelfde beeldspraak te besluiten: G. van Hoof trekt in het dichterspeloton de sprint
aan voor de kopmannen van zijn generatie en blijkt soms krachtig genoeg te kunnen
doorgaan om zelf een podiumplaats af te dwingen.
J. Gerits

Boudewijn Büch, Een kleine blonde dood, Guus Bauer, Amsterdam, 1982,
52 pp., f 15.
Er zijn schrijvers die vrouwen verzamelen (de feminateek van L.P. Boon), er zijn
dichters die zelfmoorden catalogeren (Frank de Crits) en er zijn er die
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doodsherinneringen koesteren (B. Büch). Over de relatie van Schoonheid en Dood
bij de grote Romantici van vorige eeuw schreef Mario Praz in zijn standaardwerk
The romantic agony het volgende ‘... Beauty and Death ...became fused into a sort
of two-faced herm, filled with corruption and melancholy and fatal in its beauty - a
beauty of which, the more bitter the taste, the more abundant the enjoyment’ (p. 31).
Büch haalt in de autobiografische stukjes, verzameld onder de titel Een kleine
blonde dood, zoveel mogelijk dood naarbinnen. Het naar de sick joke neigende en
er soms mee samenvallend citeren van ‘gevallen’ van gewelddadige dood, kenden
we al uit De avonden van Reve. Het verdriet om een verloren kind is van alle tijden,
Rein Bloem heeft het in de jaren '70 gedemonstreerd door zijn vertaling van de
brokstukken van Mallarmés Tombeau pour Anatole. Boudewijn Büch schreef zijn
notities over de dood als auto-expositie onder het motto: La mort rappelle mon fils.
In deze stijloefeningen-in-dood vermengt de auteur autobiografisch schrijven met
biografisch schrijven (een papieren gedenkzuil voor zijn op 6 j. gestorven zoontje)
en romantisch-decadent opschrijven van artistieke doodsgevallen (Rimbaud b.v.).
‘Ik ben de overtuiging toegedaan dat dood, het sterven of een overlijden een heel
extreme vorm van schoonheid is’. (p. 51). Een morbide schoonheid wellicht, maar
niettemin naar de keel grijpend.
J. Gerits
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Emile Degelin, De marsorder, Manteau, Antwerpen, 1983, 167 pp., BF.
350.
Met zijn tweede roman zet S. de Bildungsgeschichte van zijn hoofdpersonage,
Johannes Wouters verder. In zijn bekroonde debuut De bevrijders begon die met het
relaas van de jeugdige adolescent en zijn tragische liefde tijdens de oorlogsjaren voor
een veel oudere buurvrouw. In De marsorder treffen we Johannes Wouters aan in
het militaire hospitaal, waar hij door simulatie erin slaagt definitief van verdere
legerdienst te worden vrijgesteld. De titels van de 4 delen van deze roman:
Compagnie, Opgepast, Voorwaarts, Mars verwijzen naar de legerdrill. We schrijven
1948: de koude oorlog en de atoombom staan vooraan in het nieuws. De rijke
bourgeoisfamillie Wouters kan het zich permitteren zoonlief te laten reizen om zijn
depressies te overwinnen: Luxemburg, Italië, Zwitserland. Een psychiater in een
kuurstadje aan het Lémanmeer maakt hem duidelijk dat de angst Vera (de buurvrouw
uit De bevrijders) een tweede maal te verliezen hem niet belet seksuele relaties met
een vrouw te hebben, maar hem wel alle andere gevoelens voorzichtig opgeborgen
doet houden. Na een aantal kortstondige verhoudingen in ‘Les Berges’ (combinatie
van hotel en psychiatrische inrichting) spoort Johannes terug naar België, naar huis,
na een telegram waarin een hartaanval van zijn moeder gemeld wordt. Men kan
voorzien dat deze Johannes Viator nog heel wat weg zal af te leggen hebben in
volgende romans. Degelin schrijft een knap en erudiet proza. Op het goede moment
speelt hij met zijn romans in op gevoelens die nu zeer sterk leven bij heel wat mensen:
angst voor een komende wereldoorlog en een overdosis eenzaamheid. Juist dezelfde
gevoelens dreven mensen - die het konden betalen uiteraard - anno 1948 bijeen in
een Zwitsers kuuroord in een context die een kwarteeuw daarvoor al zo schitterend
beschreven werd in The Waste Land van T.S. Eliot.
J. Gerits

Pierre Lootens, Een feestelijke dood, eigen beheer, Gent, 1982, 45 pp.
Aan zijn jong gestorven vader (43 j.) en zus (37 j.) heeft deze in Gent wonende dichter
zijn tweede bundel opgedragen. De eerste cyclus ‘Rites de passage’ geeft in zich
herhalende beelden de overgang weer van nacht naar dag, zee naar strand, dood naar
leven. In deze cyclus is dood inderdaad vertrek- en geen eindpunt. De tweede cyclus
geeft met wat meer concrete beelden uitdrukking, in een herfstig decor, aan de
overtuiging dat ‘de dood een te dragen pijn is’ (p. 37). In de slotcyclus ‘Het lichaam
van Sebastiaan’ wordt het gedicht als een woordenschrijn voor de dode opgericht.
De manier waarop de dichter van de dood een feestelijk teken van leven maakt, wijst
op een inzicht dat uit veel bezinning gerijpt moet zijn, zoals trouwens blijkt uit de
inleidende citaten van Paul Ricoeur, Mircia Eliade, Paul Celan, Hugo von
Hofmansthal.
J. Gerits
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Willem Brakman, Een weekend in Oostende, Querido, Amsterdam, 1982,
165 pp., f27,50.
Willem Brakman, die in 1981 de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre gekregen
heeft, schrijft een elitaire literatuur. In deze roman blijkt dat o.m. uit de knipoogjes
naar de klassieken veraf (Homeros met zijn rozenvingerige dageraad) en dichterbij
(Kloos met ‘Nauw zichtbaar wiegden op een lichte zucht’, p. 140) en misschien zelfs
naar de Japanse auteur Mishima Yukio, die in zijn verhaal ‘De priester van de
Shigatempel en zijn liefde’ een vergelijkbare ervaring beschreven heeft als de
cavalerist met zijn koningin gehad heeft op p. 90 e.v. van Een weekend in Oostende.
Alleen is de verwoording erg verschillend: bij Mishima Yukio filosofisch-sacraal,
bij Brakman barokvulgair. Grondthema in Brakmans oeuvre is het voorbijgaan van
de tijd en de ontluistering van de mens. In deze roman wordt de versplintering in de
tijd gesuggereerd door het in elkaar weven van de geschiedenis van twee generaties.
Zo komt de lezer terecht in een spiegelpaleis vol verdubbelingen en verdraaiingen.
Met rationele afstandelijkheid en via een knappe episodische structuur wordt de
mondaine wereld van de snobs uit de vorige wereldcrisis in beeld gebracht tegen de
achtergrond van het vervelende leven in de ex-kolonies. Wegens die distantie heeft
deze roman mij doen denken aan de vele produkten van Vestdijk: je herkent het
gemak waarmee hier een wereld in woorden gecreëerd wordt, maar het grijpt je als
lezer
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niet aan. Het leesplezier is veeleer cerebraal, het bestaat in het constateren van de
wijze waarop de schakels in deze bizarre geschiedenis in elkaar grijpen, het ondergaan
van de beeld- en woordvondsten, en van de haast moeiteloze overgang van het
verhevene naar het triviale, van de fantasie naar de banale realiteit.
J. Gerits

Jan Wolkers, De junival, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982, 115 pp., BF.
335.
Wolkers heeft een poes gehad, Voske, die 21 j. bij hem geweest is en 6
wereldkampioenschappen voetbal op zijn schoot heeft meegemaakt. Wolkers heeft
ook een moeder gehad die als een diep tevreden poes in haar rieten stoel in de kamer
in zichzelf verzonken zat te breien of te lezen. De goede verstandhouding met Voske
was een weerspiegeling van zijn goede verstandhouding met zijn moeder. Over
beiden valt niets dan goeds te vertellen. Nu beiden dood zijn heeft de auteur in 30
korte hoofdstukken het portret van zijn kat en zijn moeder geschetst, er wat dromen
tussen gemengd en in het 17de hfdst. de belangrijkste band met zijn moeder
aangegeven: het trauma van de tijdens de oorlog gestorven oudste broer. De junival
is een boek voor kattenliefhebbers en voor Wolkers-fans die hetzelfde nog eens
willen lezen met andere woorden.
J. Gerits

Doeschka Meijsing, Utopia of De geschiedenissen van Tomas, Amsterdam,
Querido, 1982, 112 pp., f 22,50.
Romans of novellen die in het universitaire wereldje spelen kunnen soms charmant
en aardig zijn (zoals De paardesprong van B. Kemp) en soms stekelig en vol kritiek
(denk aan W.F. Hermans' Onder professoren). In Utopia hebben we met de eerste
soort te maken. Twee medewerkers aan het instituut dat Woordenboek der
Nederlandsche taal heet, zitten dag in dag uit tegenover elkaar woorden te excerperen,
koffie te slurpen en uitspraken te doen over alles en nog wat. De vrouwelijke ik-figuur
noteert hierbij haar gevoelens, vermengt ze met jeugdherinneringen, actuele
ervaringen, homo-erotisch gekleurde ontmoetingen, zinspelingen op de politieke
realiteit (Falkland-crisis). Zodoende construeert ze een zeer fijnzinnige poëtische
novelle over haar vis-à-vis, haar intrigerende collega Tomas, die van een reis naar
de Filippijnen niet levend weerkeert. Deze intimistische novelle is een prachtig
verhaal waarin wetenschap, dood, utopie en vriendschap een romantisch verbond
gesloten hebben.
J. Gerits
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C.J. Kelk, Wie ik tegenkwam, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, 1981,
184 pp., f19,50.
De Amsterdammer C.J. Kelk, die in december '81 stierf, 80 j. oud, heeft heel zijn
leven van zijn pen proberen te leven. In de literatuurgeschiedenissen treft men hem
niet of zelden aan. Meulenhoffs Lexicon van de moderne Nederlandse Literatuur
heeft toch een kwart bladzijde besteed aan een man die voor meer dan 60 jaar dienst
aan de letteren één keer een prijs heeft gekregen, de Marianne Philipsprijs in 1961.
Kelk is duidelijk een tweederangsfiguur en zijn biografie van Slauerhoff, door
BZZTôH in 1981 opnieuw uitgegeven, zal daar niets aan veranderen. In dit boek,
geschreven als hij 75 is, heeft Kelk nochtans een interessant portret gemaakt van zijn
generatie, die in de oorlogsjaren gedecimeerd werd. Met verbijstering zie je al die
namen verschijnen van schrijvers en kunstenaars die wegens hun joodse of half-joodse
afkomst de bezettingsperiode niet overleefd hebben: Frits van Hall, E. D'Oliveira,
de vrouw van Jacques Presser, J.K. Rensburg en vele andere. Kelk zelf komt erin
naarvoren als een sympathiek ijdeltuit, een levensgenieter die zich ook graag warmde
in de zon van de groteren met wie hij mocht omgaan als medewerker van Het Getij
(vanaf 1918) en als redacteur van De Vrije Bladen in de jaren '20 en daarna van De
Groene Amsterdammer.
Wie ik tegenkwam vind ik een heerlijk boek, geschreven door een vakman die,
met de luciditeit van de mens die weet dat zijn leven ten einde loopt, erkent dat het
waardevol geweest is mede door de zo vele ontmoetingen met creatieve mensen.
Sporadisch irriteert zijn toon wel eens, wanneer hij b.v. schrijft: ‘Dat ik geen
geweldig minderwaardigheidsgevoel heb gekregen is een wonder, alleen te verklaren
uit mijn literaire zelfbewustheid’ (p. 104) maar hij kent zichzelf voldoende om in
oprechtheid aan de jonge Mulisch te kunnen zeggen: ‘Op de
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bodem van mijn ziel lag blijkbaar niet zo'n grote schat aan talenten’ (p. 143). Deze
onwetenschappelijke geschiedschrijving van een halve eeuw Nederlandse letteren
kan ik de liefhebbers van geestig vertelde anekdoten alleen maar aanbevelen.
J. Gerits

Maartje Luccioni, De Cézanne en andere verhalen, De Bezige Bij,
Amsterdam, 1982, 130 pp. BF. 510, f26,60.
Niet wegens de titel, waarin Cézanne voorkomt, maar wegens het procédé dat Luccioni
in de tien verhalen uit deze bundel gebruikt, zou ik ze impressionistisch noemen,
maar dan ontdaan van de connotatie langdradig en overladen die de term in de
literatuurgeschiedenis opgeplakt gekregen heeft. Zoals de danseressen van Degas
een gestolde beweging weergeven, zo zijn deze kortverhalen gestolde emoties,
herinneringen, psychische ervaringen. Zij worden door de schrijfster in beeld gebracht
zonder dat ze uitgehold of verschraald worden. Het thema, de liefde, wordt verrassend,
hoewel niet diepgaand uitgewerkt in deze verhalen waarin een kern van spanning
gecreëerd wordt die telkens anders opgelost wordt. Doeschka Meijsing heeft de
specifieke Luccioni-toon omschreven als: lichtvoetig, ouderwets, intelligent. Ik zou
er - in herhaling vervallend - willen aan toevoegen: verrassend.

Literatuurwetenschappen
J.A. Burrow, Medieval Writers and their Work, Middle English Literature
and its Background 1100-1500, Oxford University Press, Oxford, 1982,
148 pp., £7,95.
De lezer in te voeren in de specifieke wereld van de Middeleeuwse literatuur, de
wereld waarin deze ontstond en die haar karakter wezenlijk bepaalde: dat is de opzet
van dit kleine en charmante boekje. Burrow richt zich daarbij specifiek op de Engelse
literatuur, maar een groot aantal kenmerken die hij aanwijst kunnen ook op andere
literaturen worden toegepast en zullen soms zelfs ook beoefenaars van geheel andere
disciplines niet onbekend voorkomen. Zo zullen theologen en filosofen zich op
tamelijk bekend terrein voelen waar Burrow spreekt over de status van de ‘auctores’
of de rol van de allegorie in de Middeleeuwse literatuur.
Wat het boekje vooral zo innemend maakt is het zichtbare plezier dat Burrows
heeft in het lezen van literatuur; een plezier dat zich toont in de tegelijk scherpzinnige
en fijngevoelige analyses die hij t.a.v. een aantal teksten (Chaucer, Piers Plowman,
Sir Gawain en andere) ontvouwt en die slechts op grond van een diepe intimiteit met
de tekst kunnen ontstaan. Meer dan welke formele analyse ook komen in deze erudiete
en liefdevolle benadering de subtiele nuances aan het licht, die zoveel verraden van
de leefwereld van de Middeleeuwse schrijvers, een leefwereld die oneindig veel
gevarieerder en fascinerender is dan men op grond van een oppervlakkige of
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stereotype lezing vaak wel vermoedt. Het is in deze rijkdom aan perspectieven,
sensibiliteit en verdiept doorzicht in het ogenschijnlijk soms zo uniforme corpus van
Middeleeuwse teksten dat de klassieke geleerdheid van burgerlijke stempel zich, in
dit boekje, toont op haar best.
Ger Groot

Helmut Gaus, The Function of Fiction. The function of written fiction in
the social process. An investigation into the relation between the reader's
real world and the fictional world of his reading, E. Story-Scientia, Gent,
1979, 180 pp., BF. 380.
The Function of Fiction is een psychologisch-cum-sociologische benadering van het
fenomeen ‘fictie’, geschreven door een niet-literatuurwetenschapper. Zo'n
interdisciplinair uitstapje kan verfrissend en stimulerend werken. Wat er staat in The
Function of Fiction is evenwel voor een stuk achterhaald en voor een stuk vage
speculatie. Vooreerst geeft Gaus af op de traditioneel esthetisch georiënteerde
literatuurstudie die de kwaliteit van een literair werk beschouwt als een inherent
gegeven en zich dan verder bezighoudt met het ontleden en het beschrijven van die
kwaliteit. Maar, zo beweert Gaus, kwaliteit is een sociaal (en dus variabel) gegeven,
en men zou er eigenlijk beter aan doen wat meer aandacht te besteden aan de
sociologische aspecten van het literaire feit, met name produktie, distributie en con-
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sumptie. Natuurlijk heeft de auteur hierin overschot van gelijk. Maar hij hoeft naar
mijn gevoelen niet zoveel bladzijden te besteden aan iets wat de
literatuurwetenschappelijke avant-garde al een tijdje beter en gefundeerder zegt.
Bovendien is het flagrant onjuist te beweren dat het literair-sociologische onderzoek
zich uitsluitend heeft beziggehouden met de analyse van de inhoud van werken, en
niet met de bovenvermelde produktie, distributie en consumptie. Tot zover het
literatuurwetenschappelijk gekibbel, maar inmiddels hebben we al een derde van de
tekst achter de rug voor we aan de kern van Gaus' uiteenzetting toe zijn. Het komt
er nu op aan het ‘effect’ van ‘het lezen van geschreven fictie’ te onderzoeken. Lezen
wekt bij de lezer een reeks fictionele ervaringen en spanningen op die op hun beurt
diens existentiële ervaringen en spanningen verlichten. Het lezen van fictie is dan
zoiets als dromen (er wordt een obligaat beroep gedaan op Freud en Jung) met het
verschil dat het lezen van fictie bewust en gestuurd is. De aard van de gewenste
fictionele ervaringen en spanningen (van de romans en verhalen dus) wordt nu
ingegeven door de aard van de existentiële spanningen waaraan de lezer (of groep
van lezers) onderworpen is. Deze zonder meer geponeerde evidentie betekent volgens
Gaus dat de studie van geschreven fictie via omgekeerde bewerkingen informatie
kan leveren over de existentiële ervaringen en spanningen van lezers uit het verleden
bij voorbeeld (!!). Aan zo'n concrete studie heeft Gaus zich in dit boek nog niet
gewaagd. En uiteraard kunnen hypothesen en theorieën maar getoetst worden aan
de relevantie van het onderzoek dat ze inspireren. Toch ziet het ernaar uit dat de
literatuurstudie weinig nood heeft aan onderzoek over ‘de effecten van het lezen van
fictie’ dat steunt op de platitude dat ‘de verbeelding optreedt als een buffer... die het
de mensen belet zich te pletter te storten op de realiteit’.
Ria Vanderauwera

J.J.A. Mooij, Idee en verbeelding, Filosofische aspecten van de
literatuurbeschouwing, Van Gorcum, Assen, 1981, 140 pp., f24,50.
Wanneer men de huidige literatuurwetenschap overziet, dan krijgt men vaak de
indruk van een desolaat ‘landschap na de slag’. Na jaren van slopende
schermutselingen tussen de talrijke onderscheiden richtingen lijkt er nog maar weinig
overeind te staan, en wát er nog staat of misschien aarzelend hier en daar alweer is
opgebouwd, lijkt nog steeds bedreigd door onverhoedse aanvallen van vooral
methodologische zijde, die de strijd nog altijd niet uitgevochten acht. Het getuigt
dan ook van een zekere moed om in een dergelijke tak van wetenschap, die het
‘pre-paradigmatisch stadium’ nog steeds niet geheel ontgroeid lijkt, een algemeen
en inhoudelijk overzicht op te stellen over wat er desondanks over de literatuur gezegd
kan worden. En het getuigt van groot vakmanschap, en vooral van liefde voor de
literatuur, als dat resultaat dan zo indrukwekkend wordt als het voorliggende boekje.
In een buitengewoon evenwichtig en erudiet betoog vat Mooij in zo'n 100 pagina's
een groot aantal inzichten samen, waarin eindelijk de literatuur zélf weer centraal
wordt gesteld. Typerend voor de, tegelijk praktische en bezonken, uitgewogenheid
van zijn positie is zijn opmerking over de literaire kritiek, dat deze ‘er, grosso modo,
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toe dient om de literatuur interessant te maken... Onze visie op de literatuur is veelal
aards in plaats van hemels geworden... Waarom dan die eis van interessant maken?
Ik meen: omdat binnen de natuurlijke kader veel literatuur nog altijd de indruk wekt
dat zij iets extra's te bieden heeft... Het maakt onze beschaving rijker, boeiender en
geheimzinniger dan zij anders zou zijn. Van de literaire kritiek mag verwacht worden
dat zij dat spel meespeelt... Een banaal doorprikken van al deze suggesties die net
niet helemaal echt en in elk geval niet volledig aantoonbaar zijn, komt niet in
aanmerking. Liever: het is geen vorm van literaire kritiek meer. Het is een vorm (en
niet zo'n wenselijke vorm) van cultuurkritiek die neerkomt op: weg met de kunst.’
(58-59). Dat Mooij in zijn boekje talrijke onderwerpen bespreekt en gezichtspunten
naar voren brengt die in de discussies van de afgelopen jaren eigenlijk taboe waren
verklaard, zal dan ook niet verwonderen. Niet dat Mooij die, overwegend
methodologische, discussies overigens geheel uit de weg gaat. Hij biedt zelfs een
buitengewoon elegante oplossing aan voor de zelfgeschapen puzzel waarin de
literatuurwetenschap verstrikt was geraakt. Volgens Mooij gaat het bij de
theorievorming van de literatuurwetenschap niet zo-
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zeer om het opstellen van algemene wetten, als wel om het ‘ontwikkelen van een
conceptueel apparaat, dienende ter beschrijving, analyse, klassificatie en interpretatie
van literaire teksten... De theorie “voorspelt” niet meer wat zich in bepaalde
omstandigheden zal moeten voordoen. In plaats daarvan verschaft zij de middelen
om wat zich voordoet vanuit een bepaalde gezichtshoek te beschrijven’ (96). Literaire
theorieën zijn ‘specifieke manieren zowel om de betreffende objecten te ordenen als
om ze waar te nemen. Zij functioneren als “zoeklichten”... en stimuleren zodoende
de waarneming van bepaalde groepen van eigenschappen.’ (101). De
literatuurwetenschap komt daarmee opnieuw in dienst van het lezen te staan, op
ongeveer dezelfde wijze als waarop Mooij dat al t.a.v. de literaire kritiek had
beschreven. Het is de vraag of de methodologen met deze oplossing geheel genoegen
zullen nemen; maar, zoals Kuhn al opmerkte, wordt een wetenschap niet volwassen
door een logische oplossing van het methodologische probleem, maar door een vaak
niet geheel sluitend te beargumenteren beslissing ten gunste van een bepaald
paradigma, op basis waarvan het eigenlijke onderzoeksprogramma een aanvang kan
nemen. En de positie van Mooij lijkt aantrekkelijk genoeg om hierop een
wapenstilstand af te kondigen en aan het werk te gaan. Tot welke indrukwekkende
resultaten dat kan leiden, wordt in dit kleine boekje (evenals in andere publikaties
van Mooij) al duidelijk; misschien het begin van een literatuurwetenschap die de
literatuur weer werkelijk waardig is?
Ger Groot

Theater
Annabelle Melzer, Latest Rage the Big Drum, Dada and Surrealist
Performance, UMI Research Press, Ann Arbor, Mich.-Bowker Publ.
Comp., Epping, Essex, 1980, 272 pp., $51.
David G. Zinder, The Surrealist Connection. An Approach to a Surrealist
Aesthetic of Theatre, UMI Research Press, Ann Arbor, Mich.-Bowker
Publ. Comp., Epping, Essex, 1980, 163 pp., $43,50.
Beide dissertaties is eigen dat ze het dada- en surrealisme-iconoclasme interpreteren
als de aanzet van het moderne theater veeleer dan de (ook te verantwoorden) afbraak
van en sluipmoord op het oudere. Melzer pakt uit met wat meer filosofische stellingen
waarin 20e-eeuwse opvattingen t.o.v. de impersonatiekunst een diepere dimensie
krijgen terwijl Zinder informatief de concrete personen en gebeurtenissen verhaalt.
Melzer verheerlijkt het dada-gebaar als lang niet vrijblijvend en probeert Artaud een
inhoud en een functie te geven die wellicht wel interpretatief maar toch nauwelijks
pragmatisch-concreet hard te maken valt, hoe goed ze ook de kruisverbinding tussen
toen en nu uittekent. Zinder reconstrueert de Zürich- en Parijs-periodes maar
verwaarloost evenmin Kurt Schwitters en de Berlijnse dada (wel toch het New
York-surrealisme) of de Labandansrage. Beide teksten samen leveren een stimulerende
bijdrage tot de verklaarbaarheid van de incubatie van eigentijdse kunstbewegingen.
C. Tindemans
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C.W.E. Bigsby, A critical introduction to 20th C American drama. 1.
1900-1940, Cambridge UP, Cambridge, 1982, 342 pp., hc., £24, pb., £7,95.
Hedwig Bock-Albert Wertheim (eds), Essays on Contemporary American
Drama, Max Hueber, München, 1981, 302 pp., DM. 32.
Wat C. Bigsby in het eerste van een op twee delen berekende geschiedenis van het
drama in de VSA tijdens de 20e eeuw aanbiedt is een subjectief relaas van lectuur
en theaterervaring, een onomwonden persoonlijke bekentenis van perspectief en
visie. De gebruikelijke toon van historici die boven de problemen van de individuele
auteur en de maatschappelijke tijd uit wensten te stijgen, blijft volkomen afwezig;
de lectuur wordt daardoor stukken boeiender, meeslepend vaak, ergerlijk soms,
prikkelend tot instemming en verweer altijd. Het eigen avontuur van de auteur die
zich dramamediaal wenst ter beschikking te stellen, blijft vooropstaan maar de
wisselwerking met het opvoerings-theater is vanzelfsprekend intentie en resultaat;
zo lopen de auteursbehoeften samen in een panorama van menselijk en artistiek
denken en voelen als paradigma van een kunstactiviteit in deze eeuw. De slalomsig-
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nalen zijn ondertussen vertrouwd: waar het allemaal begon (Provincetown), wie zich
eerst onderscheidde (een uitvoerige en controversiële analyse van E. O'Neill), wat
de gevolgen voor het theater werden (de Theatre Guild, het Group Theatre, het
ideologisch-linkse drama met het agitprop, het Federal Theatre), welke repercussies
het had (o.m. het Black Drama), wie zich als internationale figuren uit de brede
stroming loswerkten (Th. Wilder, L. Hellman) plus uitgebreide produktietabellen.
Bock-Wertheim luiden een samenwerking in tussen de universiteiten van Indiana en
Hamburg; de neerslag is een serie individuele essays tussen T. Williams en het
Mexicaans-Amerikaanse drama in (via o.m. A. Miller, E. Albee, L. Hansberry, E.
Bullins, S. Shepard, D. Mamet, L. Wilson en een kransje vrouwelijke auteurs). Soms
valt het accent op een afzonderlijk drama, meestal op het levensoeuvre, op het eigen
accent, op een theatertendens. Wat te kaleidoskopisch, wat te sterk op het lectuuraspect
geconcentreerd, altijd toch degelijk en als introductie tot hier niet altijd vertrouwde
auteurs (althans niet met alle onderdelen van hun produktie) voortreffelijk.
C. Tindemans

Heinrich F. Plett (Hrsg.), Englisches Drama von Beckett bis Bond, Wilhelm
Fink, München, 1982, 438 pp., DM. 29,80.
Hedwig Bock-Albert Wertheim (eds.), Essays on Contemporary British
Drama, Max Hueber, München, 1981, 310 pp., DM. 32. Günther Klotz,
Britische Dramatiker der Gegenwart, Henschel, Berlin, 1982, 318 pp., DDR
M 16.
In Pletts verzameling essays staat telkens één enkel drama van een Brits auteur (S.
Beckett, B. Behan, J. Osborne, A. Wesker, H. Pinter, J. Arden, J. Orton, D. Storey,
P. Shaffer, T. Stoppard, T. Griffiths, J. McGrath en E. Bond, plus de actuele
Shakespeare-receptie) voorop als aanloop tot en als voorbeeld voor de integrale
identiteit van de respectieve auteur. De meeste essays slagen in een opvallende
vereniging van wetenschappelijke benadering en informatieve breedheid terwijl van
een duidelijke opinie over de (relatieve) waarde geen geheim wordt gemaakt.
Bock-Wertheim mikken meer op het totale beeld van diverse auteurs die het spectrum
van Plett herhalen (vaak met opmerkelijk gewijzigde aspecten en accenten) maar er
P. Barnes en S. Gray aan toevoegen, bovendien soms dezelfde auteur door twee
essayisten laten behandelen waardoor binnen deze publikatie een meestal aanvullende,
soms ook wat nerveuze spanning ontstaat. De DDR-auteur gaat de vertrouwde
politieke toer op; wie de vernieuwing van de maatschappij (in Klotz' optiek uiteraard)
voorstaat, blijkt een belangrijk auteur, wie niet een hopeloos overbodig iemand.
Onder deze al te simplistische categorieën is er desondanks voldoende informatie
aanwezig die de twee overige publikaties niet zo vanzelfsprekend aanbrengen en die
betrekking heeft op tijdsgewricht, theaterinstitutie en werkstructuur, met b.v.
bijzondere nadruk op het resultaat van het mei 68-syndroom en het Fringetheater.
De behandelde auteurs stemmen met de voorgaande overeen, met toevoeging van
de wat dieperroodaangezette als H. Brenton en D. Hare.
C. Tindemans

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

Normand Berlin, Eugene O'Neill, Macmillan, London, 1982, 178 pp., pb.,
£2,95.
Waar de O'Neill-vakliteratuur reeds de omvang van een eigen bibliotheek heeft
bereikt, kijk je benieuwd uit naar de accenten die een nieuwe generatie lezers
(toeschouwers worden immers bij onze repertoires wat zeldzaam) aangeboden worden.
Uiteraard is er allereerst de noodzakelijke ontwikkelingslijn (biografie en chronologie).
Discussie ontstaat n.a.v. O'Neills altijd toch wat troebele relatie tussen dramatisch
ontwerp en theatrale gestalte. Geleidelijk, bij geboden respect voor de autonome
dramatische tekst, vindt S. de recurrente motieven: de mens in een randsituatie, de
verhinderde droom, de archetypische oppositie tussen zijn en willen, de weerstand
tegen de materialistische tijdsdruk, de zoeker-naar-zichzelf in masochistisch genoegen
dat ook biografisch tragische kenmerken aanneemt. Natuurlijk is er ook aandacht
voor de melodramatische bijsmaak, voor het wat aarzelend taalgebruik dat in het
Amerikaans-veeltalige spectrum geleidelijk instrumenteel een eigen identiteit vindt.
Met het resultaat dat hem vereeuwigt: O'Neill maakte op zijn eentje het Amerikaanse
drama volwassen.
C. Tindemans
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De Amerikaanse bisschoppen en de vrede
Guido Dierickx
Op 19 mei is de definitieve tekst verschenen van de brief van de Amerikaanse
bisschoppen over vrede en kernbewapening, The Challenge of Peace: God's Promise
and our Response1. Het is een lijvig en doorwrocht document, dat menig lezer zou
kunnen afschrikken. Bovendien, laten wij het maar toegeven, zijn wij geen trouwe
lezers van dergelijke herderlijke schrijvens. Natuurlijk, volkomen onverschillig laten
ze ons niet. Wij vinden het prettig onze opinies bevestigd te zien door kerkelijke
ambtsdragers. Het stemt ons wrevelig wanneer die ambtsdragers van onze opinies
afwijken. Maar in geen van beide gevallen voelen wij ons genoopt om zulke
documenten zelf te lezen. Ze lijken ons meestal saai en zelden gedurfd of
vernieuwend. We kunnen er niets uit leren, menen wij. Welnu, in het geval van deze
Amerikaanse brief zouden we beslist ongelijk hebben. Laat me op mijn beurt toegeven
dat ook ik slechts om toevallige redenen aan de lezing van dit document begonnen
ben. Eind oktober 1982 was ik te gast in een gemeenschap van Amerikaanse
moraaltheologen. Onder deze zeer academische heren bleek een ongewone opwinding
te heersen. Er zou toen de tweede versie van een bisschoppelijke brief over het
vredesbeleid van de Verenigde Staten verschijnen. Sommigen van hen hadden er-

1

Over de voorbereiding van deze brief, cfr. F.X. Winters, Amerikaanse bisschoppen en
bewapeningswedloop, in Streven, oktober 1982, pp. 3-14.
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aan meegewerkt en zij waren ongerust, ongerust over de mogelijke kritiek van de
pers, de intellectuelen, de politici, ongerust ook voor de weerslag die deze brief zou
hebben op de morele en intellectuele reputatie van hun bisschoppen en van de hele
katholieke gemeenschap.
Die brief moest dus wel een gewaagd, wellicht zelfs een interessant stuk proza
zijn. Uit solidariteit voor de spanning tussen kerk en samenleving in de VS, heb ik
me toen aan het lezen gezet. En inderdaad, dit is een belangwekkend document voor
de nieuwe verhouding tussen Kerk en samenleving in de VS. Maar het is ook een
intellectuele bijdrage aan het belangrijkste politieke debat van onze tijd. Bovendien
brengt het een grondige binnenkerkelijke vernieuwing tot uiting. Kortom, deze brief
betekent een vernieuwing in de Amerikaanse kerk, in de verhouding tussen de
Amerikaanse kerk en de Amerikaanse samenleving, in de verhouding tussen kerk
en wereld. Om deze drie redenen is hij ook voor de Europese katholieke gemeenschap
van belang.

De kunst van het herderlijk schrijven
Iedereen weet nu dat deze brief pas na uitgebreide debatten en raadplegingen tot
stond is gekomen. Zowat overal in de VS kun je thans katholieke intellectuelen
ontmoeten die bij het opstellen van de brief betrokken zijn geweest. Het feit dat de
opeenvolgende versies telkens gepubliceerd en open gesteld werden voor kritiek,
heeft dit verschijnsel van intellectuele mobilisatie nog versterkt. Dit is niet alleen
een brief voor de kerkelijke gemeenschap, het is ook een brief vanwege de kerkelijke
gemeenschap. In het vroeger nogal strak in de pas lopende Amerikaanse katholicisme
getuigt dit van een grondige verandering.
Deze wordingsgeschiedenis werd doorgetrokken tot in de vormgeving van de
brief. Het debat dat aan de redactie vooraf ging, wordt in de brief zelf voortgezet. In
geen geval wil hij het debat afsluiten. Deze opstelling schept een heel andere stijl
dan die van de kerkelijke documenten waaraan we gewend zijn. Natuurlijk ging ook
daaraan wel eens een debat vooraf en de bevoegde commentatoren wisten de sporen
daarvan in de tekst aan te wijzen. Maar voor de onvoorbereide lezer was dat
nauwelijks te merken. En dat leek ook de bedoeling te zijn. De tekst werd opgevat
als een wet: de stellingen die men aanvaard had werden als vanzelfsprekend
voorgesteld, de stellingen die men verworpen had werden slechts cursief vermeld.
Problemen die nog betwist werden, werden nauwelijks behandeld. Zulke teksten
konden wellicht gezag hebben maar erg overtuigend waren ze niet.
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Tekenend voor déze brief is de bereidheid om alternatieve stellingen uitvoerig en
zonder vooringenomenheid tegenover elkaar te stellen, telkens met argumenten pro
en contra. Zo werd in de derde versie meer ruimte gegeven aan de standpunten van
de Reagan-administratie. Dat betekent niet dat de brief zich voegt naar de wensen
van de regering, maar enkel dat het debat uitvoeriger en nauwkeuriger weergegeven
wordt. Deze luisterbereidheid staat de besluitvaardigheid van de brief overigens niet
in de weg. De raadgevers van Reagan mogen er dan wel op wijzen dat de Amerikaanse
raketten uitsluitend op militaire doelwitten gericht worden, dit maakt de beperking
van de nucleaire oorlog niet meer waarschijnlijk dan te voren.
Het risico van deze werkwijze is dat de redacteurs soms de perplexiteit van het
debat zullen delen. Soms zullen zij over bepaalde discussiepunten geen uitsluitsel
kunnen geven. Soms zullen zij hun perplexiteit ruiterlijk moeten toegeven. Waar zij
toch tot een afgetekend standpunt komen, zal dit bevochten zijn op de verleiding van
besluiteloosheid. Maar dit alles kan de geloofwaardigheid van deze brief slechts
vergroten.
De overtuigingskracht van dergelijke ‘politieke’ geschriften hangt ook af van hun
relevantie voor de problemen en de spanningen waarmee de lezer geconfronteerd is.
Bekommert deze brief zich met de vragen waarmee de politici en de deskundigen
van het defensiebeleid moeten afrekenen? Of laat hij deze delicate kwesties over aan
de ‘leken’ om zich te beperken tot algemeenheden? Deze brief heeft de eis van
relevantie onderkend. Daarom bekommert hij zich voortdurend om de spanningen
waarmee een concreet vredesbeleid rekening moet houden.

Persoonlijke gezindheid en politieke verantwoordelijkheid
De belangrijkste spanning die het debat rond vrede en bewapening kenmerkt is die
tussen persoonlijke gezindheid en politieke verantwoordelijkheid. Deze spanning is
in alle morele debatten rond beleidsproblemen terug te vinden. Er zijn altijd mensen
die meer de zuiverheid van de principes verdedigen terwijl anderen respect eisen
voor de noodwendigheden van de feitelijke situatie. In het vredesdebat staan deze
twee groepen opvallend duidelijk tegenover elkaar. Enerzijds heb je de jonge betogers
die grote principes zoals vredelievendheid en geweldloosheid huldigen, anderzijds
regeringsleden en politici die zwaar tillen aan de ijzeren wetmatigheden van de
internationale verhoudingen. De enen beroepen zich wel eens op de
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eisen van hun profetische roeping, de anderen op de eisen van de Realpolitik.
Natuurlijk willen de Amerikaanse bisschoppen hun lezers een morele gezindheid
meegeven. Zij oordelen zelfs dat de problematiek van oorlog en vrede thans te veel
zonder morele aspiraties benaderd wordt, door vele christenen en door de publieke
opinie in het algemeen. Men is bereid wantoestanden zoals de bewapeningswedloop
en de nucleaire terreur te aanvaarden omdat het toch niet anders kan of omdat dit
uitsluitend tot de bevoegdheid van de politieke leiders zou behoren. Om dergelijke
morele apathie te keren, grijpt de brief terug naar de bijbelse oproep tot
vredelievendheid en vredestichting. Maar hij beperkt zich niet tot het cultiveren van
een algemene gezindheid. Hij stelt voor, deze gezindheid concreet gestalte te geven
in het kerkelijk leven en in het beroepsleven van eenieder. Opvoeders zullen meer
aandacht moeten besteden aan vredesopvoeding, militairen zullen bepaalde bevelen
moeten weigeren, werknemers in de bewapeningsindustrie zullen wellicht hun ontslag
moeten geven.
Zulke cultivering van een morele gezindheid heeft deze brief gemeen met alle
kerkelijke documenten. Hoe zou het anders kunnen? Elke gelovige hoort een droom
te koesteren die verder reikt dan deze wereld, die voorlopig nog zucht onder de
gewelddadigheid. Deze droom van vrede horen wij levendig te houden, ook als hij
niet meteen en niet volledig verwerkelijkt kan worden. Maar dromen is niet genoeg.
Deze gezindheid is slechts waarachtig wanneer men ernaar streeft ze te verwerkelijken
en daartoe ook een beleid ontwerpt. Dat betekent dat de gelovige politieke
verantwoordelijkheid dient te aanvaarden of dat hij met de beleidsverantwoordelijken
in discussie zal treden. Van hen zal hij leren rekening te houden met de feitelijke en
niet alleen met de bedoelde gevolgen van zijn optreden. Hij zal bijvoorbeeld de
kosten en baten van ontwapeningsvoorstellen leren berekenen. Hij zal leren hoe
ontwapening niet noodzakelijk tot verwaarlozing van alle verweer hoeft te leiden.
Kortom, de ethiek van de gezindheid hoort vervolledigd (niet vervangen) te worden
door een ethiek van de verantwoordelijkheid. De spanning tussen beide ethische
houdingen is een klassiek probleem van de moraalfilosofie.
Bewogen door zijn vredelievendheid kan een jongeman militaire dienst weigeren.
Daarmee geeft hij uiting aan zijn gezindheid. De vraag is evenwel of hij daarmee in
feite de vrede dient. Stellen wij dat 5% van de dienstplichtigen zijn voorbeeld volgt.
Dan gaat het hier om een profetisch gebaar dat de overheid herinnert aan de waarde
van de vrede. Stel evenwel dat 40% van de dienstplichtigen zijn voorbeeld volgt.
Dan zal de legerleiding misschien gaan uitkijken naar geweldloze vormen van
landsverdedi-
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ging ofwel, wat meer waarschijnlijk is, naar minder ‘arbeidsintensieve’ vormen van
gewelddadige landsverdediging zoals bijvoorbeeld atoomwapens. Dienstweigering
is niet in elke situatie even verantwoordelijk.
De katholieke traditie inzake oorlog en vrede heeft steeds gestreefd naar een ethiek
die gezindheid en verantwoordelijkheid in de mate van het mogelijke zou verzoenen.
Zij dringt erop aan, strategieën voor het beleid te ontwerpen die in de gegeven,
weerbarstige omstandigheden er het beste van kunnen maken. Deze brief gaat hierin
bijzonder ver. Hij erkent bijvoorbeeld, zij het niet zonder tegenzin, dat een voorlopig
opdrijven van de conventionele bewapening een aanvaardbaar alternatief kan zijn
voor het opstellen van steeds meer kernwapens. En hij gunt de ‘vijand’ voorlopig
een zekere nucleaire dreiging en wil deze niet uitschakelen om een verdere nucleaire
escalatie te voorkomen.
De brief bekommert zich zodoende om vragen die doorgaans aan militairen en
politici voorbehouden blijven. Dit zou bemoeizucht kunnen lijken, als het niet met
zulke competentie gebeurde. Geen ernstig criticus kan volhouden dat de auteurs het
hele probleem maar best aan leken overgelaten hadden (er zijn trouwens nogal wat
leken onder de eigenlijke auteurs). Alleszins vonden de auteurs terecht dat zij dit
risico moesten nemen. Deelnemen aan de feitelijke politieke en militaire discussie
is nodig om door de beleidsverantwoordelijken ernstig genomen te worden. Alleen
zo wordt een gezindheid politiek relevant en niet door van buitenaf het gevoerde
beleid te veroordelen. Relevant is een kerkelijk geschrift pas wanneer het voorstellen
doet die met even veel gegevens rekening houden als die van politici en militairen.
Dit herderlijke schrijven getuigt van een grote eerbeid voor het debat in kerkelijke
en in politieke kringen. Daarmee heeft het een grote last op zich genomen. De brief
is dan ook lang en complex. Maar eigenaardig genoeg schijnt dit de lezers niet erg
te hinderen. Want op deze manier is de brief interessant en relevant geworden zowel
voor kerkleden als voor buitenstaanders. Hopelijk zal deze stijl school maken in
kerkelijke kringen en daarbuiten.

Bijbelse gezindheid
De eigenlijke brief begint met een uitvoerige beschouwing over het begrip vrede in
het Oude en in het Nieuwe Testament. In kerkelijke geschriften is dit uiteraard een
standaardprocedure. Ze zouden zich natuurlijk ook op het natuurrecht kunnen
beroepen, maar een bijbels humanisme houdt de
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belofte in, radicaler te zijn. De vraag is dan of de bijbelse inspiratie aan de
vredelievendheid die door zo veel mensen gedeeld wordt, iets toevoegt. Verhoogt
zij de specificiteit van de boodschap? Maakt zij een verschil? Dit is een tweede
criterium waarmee zulk geschrift gewaardeerd kan worden.
Kerkelijke geschriften wekken soms de onbehaaglijke indruk dat het teruggrijpen
naar de bijbel niet meer is dan een rituele handeling. Het leert ons niet meer dan wat
andere mensen van goede wil ook al, en met veel minder omhaal, beweren te weten.
De verwijzing naar de bijbel is dan in wezen een poging om het gedachtengoed van
anderen te recupereren. De bijbelse referentie ‘doopt’ het gedachtengoed van anderen,
van marxisten, liberalen, enz. Voortaan mogen wij het ook als het onze beschouwen.
Maar een waarborg van de specificiteit van onze boodschap levert deze literaire
kneep niet.
Hedendaagse christenen hebben zich met dit gebrek aan specificiteit soms reeds
verzoend. Uit het Evangelie zouden helemaal geen normen of richtlijnen voor het
politieke beleid af te leiden zijn. Wel kan men er een bijkomende motivatie aan
ontlenen om te doen wat anderen reeds voorgesteld hebben. Deze twistvraag over
de politieke specificiteit van een evangelische inspiratie is niet gemakkelijk te
beslechten. Veel hangt af van het feit wat mensen voorstellen die zich niet op een
evangelische inspiratie beroepen. Is er een verschil tussen hun en onze voorstellen?
Dat zal telkens opnieuw onderzocht moeten worden. Zijn er in de bijbel perspectieven
te ontdekken die in onze cultuur niet zo vanzelfsprekend zijn?
Welnu, de brief meent dat de bijbel ons inderdaad iets specifieks te zeggen heeft
betreffende de vredesproblematiek in onze wereld. Hij moet natuurlijk toegeven dat
er in het Oude Testament een traditie bestaat die Jahweh graag voorstelde als een
strijdende en, naar ons gevoel, soms erg gewelddadige God. Maar uiteindelijk heeft
deze traditie het moeten afleggen tegen een andere, die Jahweh ziet als vredestichter.
Vrede wordt dan gezien als de vrucht van het verbond tussen Jahweh en de mensen.
Wordt dit verbond nageleefd, dan zal ipso facto ook de relatie tussen de mensen
bevredigend zijn. Er zal een goddelijke orde heersen en dus ook vrede ‘Gerechtigheid
en vrede zullen elkaar omhelzen’ (Ps. 85).
Op het eerste gezicht is dit niet erg nieuw. Het is een ruim verspreide idee dat de
vrede tussen de mensen te danken is aan de vestiging van één souverein gezag. Dat
gezag kan uitgaan van Jahweh, van een koning of van de wet. Maar het resultaat is
hetzelfde. Toch is er door de verbinding van de vrede met de verbondsidee iets
beslissends gebeurd. De relatie tussen God en mens is een relatie die de mens in hart
en nieren aangrijpt en
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die hem voor een fundamentele keuze plaatst. Indien deze relatie, deze keuze de
relatie tussen de mensen onderling bepaalt, dan betekent dit dat het menselijk subject
zelf de onvrede en de oorlog genereert. Wij scheppen onvrede door onze
onrechtvaardigheid. De onvrede, het geweld, de oorlog is geen noodlot dat ons van
buitenaf overvalt ten gevolge van de wetten van de geschiedenis of de perversie van
onze vijanden. Wie met de profeten oog krijgt voor de oorsprong en de
voorgeschiedenis van het geweld, zal zijn medeplichtigheid moeten erkennen. En
omdat hij het geweld terugvoert tot zijn subjectieve en morele oorsprong, zal hij de
noodzaak van een bekering ervaren. Dit inzicht is een noodzakelijke voorwaarde
voor elk afdoend vredesbeleid.
Deze grondhouding wordt doorgetrokken en geradicaliseerd in het Nieuwe
Testament. Het verbond met God zal tot voltooiing komen in het Rijk Gods of, zo
men wil, in de eindtijdelijke gelovige gemeenschap. Deze gemeenschap is niet louter
toekomstverwachting, zij is nu reeds voortdurend in opbouw. Omdat de vrede zo'n
wezenlijk kenmerk is van deze gemeenschap, kan men in het Evangelie talloze
overwegingen vinden omtrent de vredesopbouw in de menselijke samenleving. Ze
kunnen tot een zestal wezenlijke normen worden herleid.
1. Vooreerst zegt het Evangelie dat conflictbewustzijn een plicht is. De gelovige
ignoreert de conflicten tussen mensen niet. Hij huldigt geen naïef pacifisme dat
geweldloosheid zou prediken omdat het de werkelijkheid van de
gewelddadigheid negeert. Jezus is nog meer conflict komen brengen (‘niet de
vrede maar het zwaard’), of beter, hij is de bestaande conflicten komen
blootleggen.
2. Ook de hoop op vrede is een plicht. Niet alleen hoort de gelovige de vrede te
waarderen waar die bestaat en erom te bidden waar die nog niet bestaat, hij is
ook verplicht uit te kijken naar alle vredeskansen en de geringste mogelijkheid
daartoe aan te grijpen. Hij moet hopen dat vrede mogelijk is en aannemen dat
men bij vredespogingen risico's mag en moet nemen. Zelfs het risico daarbij
bedrogen te worden en verlies te lijden mag hij niet uit de weg gaan.
3. Vervolgens is ook de weerstand tegen onrecht en geweld een plicht. Tegenover
onrecht rest de gelovige slechts de keuze tussen medeplichtigheid of verzet.
Aarzelen kan hij dus niet. Wel zal dit verzet haast nooit zijn toevlucht nemen
tot fysiek geweld. Het gebruik van geweld betekent dat men van een radicaler
en meer riskant verzet afziet. Jezus spreekt in zijn verkondiging strenge
veroordelingen uit maar gebruikt nooit geweld. In zijn Evangelie is geen plaats
voor heilige oorlogen. Militaire termen gebruikt hij uitsluitend in overdrachtelijke
zin.
4. Het relativeren van conflictmateries wordt in het NT tot een christelijke plicht
verheven. In de menselijke samenleving vormen sociale verschillen en
groepsbelangen de ondergrond waarop tegenstellingen, conflicten en geweld
tot ontwikkeling komen. In de christelijke gemeente daarentegen zullen sociale
verschillen op basis van rijkdom, prestige en macht onbelangrijk worden. Het
toebehoren tot een volk of een familie mag evenmin aanleiding geven tot
conflicten. Er zal geen Jood of
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Griek meer zijn, geen vrije en geen slaaf, geen man en geen vrouw. Met de
relativering van alle aardse loyauteiten wordt de oorzaak van het wereldse
geweld aangetast.
5. Het gebod van de naastenliefde strekt zich uit tot de vijanden. Als de gelovige
dan toch in een (gewelddadig) conflict verwikkeld wordt, zal hij de tegenstander
niet haten maar blijven liefhebben. Zijn tegenstander van het ogenblik zal hij
beschouwen als zijn vriend van morgen. Hij zal hem nooit tot een ‘vijand’
herleiden, hij zal zich geen vijandsbeelden vormen.
6. Tenslotte zal de gelovige toegeven dat hij vaak medeplichtig is aan het onrecht
en het geweld in deze wereld. Hij zal de conflicten waarin hij verwikkeld is
mede als zijn schuld, als zijn eigen, inwendig conflict ervaren. Hij zal erkennen
dat conflict en geweld ook op hem een morbide fascinatie uitoefenen. Om tot
verzoening te komen is het dus minder belangrijk te overwinnen dan zich
persoonlijk en collectief te bekeren.

Deze normen worden in de brief op de meest verschillende situaties toegepast. Ze
worden echter niet even stelselmatig als hier op een rij gezet. En evenmin wordt
stelselmatig het verschil behandeld tussen deze evangelische normen en de culturele
normen die in onze wereld meer bijval en meer toepassing vinden. Toch gaat de
belangstelling van de auteurs telkens weer uit naar deze ‘culturele’ tegenstelling. In
de publieke opinie omtrent de vredesproblematiek zijn de evangelische normen
slechts zwak vertegenwoordigd. Het is dus van cruciaal belang de publieke opinie
beter te vormen, wil deze toezicht krijgen op het vredesbeleid.

Bijbelse normen en politieke cultuur
Maar zover zijn we nog niet. Onze publieke opinie is onvoldoende conflictbewust,
zodat zij de gevolgen van een atoomoorlog onderschat. Ze durft nauwelijks geloven
in de mogelijkheid van een ware vrede. Ze is niet geheel bereid om weerstand te
bieden op een minder verwoestende manier. Ze laat zich opjutten omwille van
minderwaardige of bijkomstige belangen. Ze heeft de neiging om de tegenstander
als onherroepelijk slecht af te schilderen. En ze erkent niet graag haar eigen
medeplichtigheid aan het ontstaan van de oorlogsdreiging en de bewapeningswedloop.
De onderontwikkeling van onze politieke cultuur en onze publieke opinie terzake
dreigt tragische gevolgen te hebben. Een volwassen publieke opinie zou wellicht de
vicieuze kringloop van bewapening, dreiging en geweld mede onder controle kunnen
houden. Nu blijft die kringloop grotendeels aan zijn eigen inertie overgelaten. Erger
nog, de blinde inertie van dreiging en geweld genereert op de duur haar eigen perverse
politieke cultuur. De
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burgers zullen steeds meer met het geweld instemmen en eraan medeplichtig worden.
Een natie kan als overwinnaar uit een conflict komen maar daarbij haar ziel verliezen.
De hedendaagse onvrede tussen Oost en West eist een culturele kost die de auteurs
van deze brief uiterst bezorgd maakt. Zij vrezen dat daardoor leugen, wantrouwen
en agressiviteit meer en meer burgerrecht zullen vinden in onze samenleving.
Achter deze ietwat tijdloze beschouwingen kan men gemakkelijk een zeker
wantrouwen ten opzichte van het optreden en de retoriek van de huidige Amerikaanse
regering ontwaren. Maar ze bevatten een cultuurkritiek die verder reikt dan de
denkwereld van de administratie-Reagan en, laten we dat niet vergeten, verder dan
de Amerikaanse cultuur. Enkele voorbeelden zullen dat duidelijker maken.
In de Amerikaanse (en in onze) populaire cultuur wordt het geweld doorgaans als
min of meer aantrekkelijk, erger nog, als zowat onvermijdelijk voorgesteld. Het
geweld dringt zich aan de mens op, als een onontkoombare passie of als een situatie
die geen andere keuze openlaat. Het geweld is als een ‘femme fatale’. Elke geestelijke
remming moet het daartegen afleggen. In vele Amerikaanse oorlogsfilms, zo liet een
gevatte lezersbrief opmerken, zwichten zelfs de legeraalmoezeniers voor de verleiding
van het geweld. In een eerste fase is de legeraalmoezenier een wereldvreemde en
zalvende pacifist. In een tweede fase ziet hij zijn kameraden wreedaardig vermoord
worden. In de derde fase grijpt hij zelf, moegetergd, naar zijn stengun om de Jappen
neer te maaien. In filmen waar geen aalmoezeniers beschikbaar zijn, kunnen Quakers
dezelfde rol spelen zoals Gary Cooper in Friendly Persuasion. In elk geval suggereert
het scenario dat de held pas zijn verantwoordelijkheid opneemt wanneer hij het
geweld niet schuwt.
Een tweede voorbeeld. Onze cultuur is geneigd aan de voorgeschiedenis van het
open geweld voorbij te gaan. Wapengeweld is niet de enige en de eerste vorm van
onvrede in de samenleving. Daarnaast, en daarvoor, is er het morele en het structurele
geweld van de miskenning, de uitbuiting, de onderdrukking. Dit zijn vormen van
‘geweld’ die vaak tot wapengeweld leiden. Ook in het OT werd deze voorgeschiedenis
van het geweld te weinig onderkend. Dit inzicht ontbrak volkomen bij de valse
profeten die, zo klaagden de ware profeten, de vrede loofden waar nog onrecht en
uitbuiting heersten. Dit inzicht heeft de kerkelijke traditie en ook deze brief ertoe
aangezet een grotere internationale rechtvaardigheid en tevens een steviger
internationale orde te bepleiten. Opkomen voor de misdeelden en pleiten voor een
supra-nationaal gezag kan in weldenkende kringen thans bijna triviaal lijken. Maar,
zo oordeelt de brief, het ontwikkelingsbeleid geniet wel een hoge principiële
waardering maar geen hoge politieke prioriteit. En de reputatie van internationale
instellingen, zoals de UNO, wordt aangevreten door een gestaag sarcasme.
Een derde voorbeeld. De brief keert zich tegen de probleemvisie die binnen de
kleine kring van de militair-strategische denkers tot ontwikkeling dreigt te komen.
Deze ingewijden plegen anderen elke bevoegdheid inzake internationele conflicten
te ontzeggen. Zelf verwaarlozen zij meer dan eens de morele beperkingen van hun
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denken. Hun wordt immers gevraagd een eventuele oorlog te winnen. Op die ene
vraag leggen zij zich toe om hun deskundigheid te valoriseren. Natuurlijk mag men
hun een zeker recht op experimenteel denken niet ontzeggen. Maar vanwaar komt
die vreemde neiging om bij voorkeur in de meest verwerpelijke hypothesen te denken,
zoals die van een totale atoomoorlog, die van een beslissende nucleaire
vernietigingsaanval, enz.? Dit is de denkwereld die wordt afgeschilderd in de film
Doctor Strangelove, maar die ook in werkelijkheid bestaat. De nieuwe militaire
strategieën hebben een overwinning in een nucleaire oorlog op het oog. Strategieën
met meer verdedigende bedoelingen of die de bewapeningswedloop pogen af te
remmen, komen veel minder aan bod. Tot overmaat van ramp heeft deze denkwereld
de laatste jaren een spreekbuis en politieke steun gevonden in de entourage van
president Reagan. Ongetwijfeld heeft deze stroomversnelling het schrijven van deze
brief verhaast.
Deze enkele voorbeelden tonen aan hoe de verwijzing naar de evangelische normen
in deze brief meer is dan een hol ritueel. Deze normen dwingen de auteurs stellingen
in te nemen die duidelijk geprofileerd zijn ten opzichte van de heersende opvattingen
in onze cultuur. Ze verlenen het document ook een eenheid van inspiratie die anders
moeilijk te vinden zou zijn. Zo kenmerkt dit geschrift zich, ondanks zijn omvang en
complexiteit, door de drie kenmerken van relevantie, profilering en systematisering.
Dit zijn op zichzelf slechts vormkenmerken. Maar de feitelijke overtuigingskracht
van de brief is ook daaraan te danken.

Politieke verantwoordelijkheid
Wie het niet eens is met het beleid van een regering, kan dit natuurlijk bekritiseren
en veroordelen. Maar alle verbaal geweld ten spijt zal zulke kritiek niet heel ernstig
genomen worden. De beleidsman zal zich doorgaans onbegrepen voelen: hij moet
met zo veel meer factoren rekening houden dan zijn critici. Hij zal slechts onder de
indruk komen wanneer de critici met alternatieve beleidsvoorstellen naar voren
komen en laten blijken dat ook zij met zijn factoren rekening houden. Die algemene
stelregel van het politieke debat is zeker ook in de discussie rond de kernbewapening
van toepassing. En dat hebben de bisschoppen goed begrepen.
Waar kan men evenwel in de historische situatie die de onze is een aanvaardbaar
beleidsalternatief vinden? Zijn wij niet opgesloten in een afschuwelijk dilemma:
ofwel de nucleaire oorlog ofwel de nucleaire afschrikking? Ofwel doet men mee aan
de nucleaire afschrikking, de kosten van de bewapeningswedloop incluis, en redt
men de vrede, ofwel weigert men deze afschrikking maar lokt men de agressiviteit
van de vijand uit,

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

973
zijn eigen militaire nederlaag en de triomf van het onrecht. Zo ontmoedigend is dit
dilemma, zo onmenselijk beide mogelijke strategieën, dat christelijke denkers soms
in de verleiding kwamen om elke politieke keuze tussen beide op te geven als moreel
hopeloos. De politiek was gedoemd om ter zake immoreel te zijn en te blijven.
Maar die houding is niet te verzoenen met de christelijke hoop. Het
belangwekkende van de brief van de Amerikaanse bisschoppen is dat hij een
beleidsstrategie voorstelt die past in de bijbelse visie en tevens het bovenvermelde
dilemma kan doorbreken.

a. Nucleaire oorlog
De christelijke traditie kent hoofdzakelijk twee stellingen tegenover het vooruitzicht
van een gewelddadige conflictregeling. De pacifistische stelling verwerpt alle geweld,
elke oorlog en alles wat daarop een onmiskenbare voorbereiding is. Deze stelling is
de oudste, ze is al te vinden bij Justinus (2e eeuw) en Cyprianus (3e eeuw). Ze leidde
bijvoorbeeld tot weigering van dienst in de Romeinse legioenen. De stelling van de
rechtvaardige oorlog meent dat het geweld in bepaalde, extreme omstandigheden
toegelaten en rechtvaardig is. Augustinus zag de rechtvaardiging van een oorlog in
de verdediging van onschuldige derden. Thomas van Aquino breidde dit recht uit tot
de rechtmatige zelfverdediging.
De Amerikaanse brief verwerpt de pacifistische stelling niet. Principieel plaatst
hij het christelijk pacifisme op dezelfde hoogte als de stelling van de rechtvaardige
oorlog. Maar om praktische redenen gaat hij veel uitvoeriger in op de rechtvaardiging
van het oorlogsgeweld in het nucleaire tijdperk. Wie zich in het feitelijke politieke
debat wil mengen en daarin enige invloed wil verwerven, gaat beter van de theorie
van de rechtvaardige oorlog uit. Men kan dit betreuren, maar zo zijn de feiten.
Laten wij dan aannemen dat een regering op een ethisch verantwoorde manier tot
oorlog besloten heeft. Dat betekent niet dat de verdere beslissingen buiten het bereik
van de ethiek vallen en dat de wijze van oorlogvoering aan blinde wetmatigheden
overgelaten moet worden. De brief vermeldt twee normen die bij de oorlogvoering
in acht genomen moeten worden en die in het verdere betoog uiterst belangrijk zijn.
De oorlogvoering mag zich uitsluitend tegen militairen keren en hoort de
burgerbevolking als onschendbaar te beschouwen. Aan het gebruik van geweld wordt
dus het criterium van de discriminatie opgelegd. En het gebruik van geweld mag
niet buiten alle verhouding met het te bereiken doel staan. Dat is het
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criterium van de proportionaliteit. Worden deze criteria niet geëerbiedigd, dan komt
de wijze van oorlogvoering in tegenspraak met de principes die de oorlog aanvankelijk
gerechtvaardigd hebben, nl. de verdediging van onschuldigen.
Hier wordt de brief bijzonder uitvoerig en ingewikkeld. Om de gedachten ietwat
bondiger weer te geven, zullen we even een andere woordenschat bezigen. Het
gebruik van geweld is slechts binnen een welomschreven, symbolische context
duldbaar. In de visie van de ‘bellum justum’-theorie kan oorlog slechts een voorlopige
episode zijn op de weg naar vrede. Bijgevolg hoort er in de wijze van oorlogvoering
steeds een dubbele boodschap herkenbaar te blijven voor vriend én vijand. Deze
boodschap luidt: ‘Deze oorlog dient om een heel belangrijke kwaliteit van ons leven
te verdedigen’ en ‘deze oorlog is voorbijgaand, wij hopen op vrede en verzoening’.
Toegegeven, deze boodschap zal nooit helemaal duidelijk zijn, zeker niet voor de
soldaten in het wapengeweld. Kans op duidelijkheid krijgt ze naarmate een aantal
voorwaarden in acht genomen wordt.
Om het uitzicht op vrede en verzoening open te houden, moeten het wapengeweld
de beperkingen van discriminatie en proportionaliteit opgelegd worden. De brief
spreekt bijgevolg een niet mis te verstane veroordeling uit over alle militaire acties
waaruit de wil tot vernietiging van of het streven naar overwicht over de vijand
spreekt. Hij veroordeelt elke wraakneming op de burgerbevolking, alle
terreurbombardementen, alle eisen van onvoorwaardelijke overgave en dies meer.
Omwille van het uitzicht op vrede en verzoening hoort een strijdende partij zelfs
bereid te zijn verliezen te lijden. Zij zal weigeren ‘onmenselijke’ wapens in te zetten
of de oorlogsconventies te schenden. Zij zal weigeren de burgers van Hirosjima op
te offeren om het leven van de eigen mariniers te sparen. Voor christenen is fysisch
overleven geen absoluut goed. Zij vechten om hun menselijke waardigheid te
vrijwaren. Om deze boodschap kracht bij te zetten, zijn zij bereid een hoge prijs te
betalen.
In dit perspectief past een besliste afkeer voor iedere escalatie in de bewapening
en de bewapeningswedloop. De inzet van steeds krachtiger wapens maakt het
eerbiedigen van de principes van discriminatie en proportionaliteit doorgaans
moeilijker. Op kortere termijn verhogen krachtiger wapens de kans op militair succes
en op een effectieve verdediging. Maar hun symboolwaarde ten dienste van de vrede
op langere termijn is zwakker en minder verstaanbaar. Krachtiger wapens vereisen
minder morele inzet en laten die morele inzet zeker minder blijken. Een gevecht met
zulke wapens biedt minder aanleiding om de tegenstander te leren kennen en te
waarderen. Daarom heeft geweldloos verzet veruit de grootste symboolwaarde.
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Maar helaas, tot op heden blijkt een conventionele oorlog voor de landsverdediging
gemakkelijker en effectiever te zijn.
De Amerikaanse bisschoppen betreuren elke stap in de escalatie van de
gewelddadigheid. Maar bijzonder uitdrukkelijk wordt de overstap van een
conventionele naar een nucleaire oorlogvoering veroordeeld. Het gebruik van
kernwapens sluit elke symbolische verwijzing naar een latere verzoening uit. Een
kernoorlog zou zowel burgers als militairen vernietigen en staat buiten alle verhouding
tot de kwaliteit van het leven die men beweert te verdedigen. Meer nog, een
kernoorlog zou ook dat wat men wenste te verdedigen vernietigen. Uit het gebruik
van kernwapens spreekt volgens de Amerikaanse bisschoppen minder de wil om
zich te verdedigen dan de onwil om zich te verdedigen met andere middelen, zoals
geweldloos verzet of desnoods een conventionele oorlog.
Bijgevolg is het gebruik van kernwapens als eerste, om een conventionele aanval
te keren, of zelfs als tweede, om op een kernaanval te riposteren, niet te
rechtvaardigen. Weerwraak met kernwapens op een aanval met kernwapens is niet
te rechtvaardigen. Als New York door een kernbom verwoest wordt, is er niets bij
te winnen hetzelfde te doen met Moskou. De veiligheid van de natie mag niet
verdedigd worden ten koste van de ziel van de natie.
Misschien zou men nog van een geoorloofde nucleaire oorlog mogen gewagen
indien men deze zou kunnen beperken, zo beperken dat een deel van de schepping
en ook de burgerbevolking gespaard zou blijven. Men zou er dan zorg voor dragen
de raketten op militaire en niet op burgerlijke doelwitten te richten. Dat schijnt
inderdaad de Amerikaanse militaire strategie te zijn en dat heeft men dan ook tegen
deze brief opgeworpen. De auteurs repliceren evenwel dat de idee van een beperkte
nucleaire oorlog een hersenschim is. Alle deskundigen geven toe dat de kans om een
kernoorlog die als beperkt bedoeld was, ook beperkt te houden, uiterst gering is. Een
beperkte nucleaire oorlog bestaat niet.

b. Nucleaire afschrikking
In de loop van de laatste jaren hebben de machtigste naties een groot nucleair arsenaal
opgebouwd. Deze inspanning betekende een ontzettende last voor de solidariteit met
andere wereldburgers. Het gebruik ervan in een oorlog zou volstrekt immoreel zijn.
Slechts één argument kan gebruikt worden om dit arsenaal te handhaven en zelfs
verder uit te breiden. Het bestaan van dit arsenaal zou in feite een nucleaire en zelfs
een conventio-
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nele oorlog tussen de supermachten voorkomen. Niet het gebruik ervan maar de
dreiging ermee zou de nucleaire bewapening wettigen.
In de brief krijgt deze argumentatie geen gunstig onthaal. Het is immers zeer de
vraag of de bestaande vrede tussen Oost en West inderdaad aan een nucleair
afschrikkingseffect te danken is. En bovendien was die vrede wel heel gebrekkig:
het conflict werd wel niet in Europa uitgevochten maar, al dan niet via tussenpersonen,
in Korea, Vietnam, Afghanistan enz. De feitelijke bewering achter de
afschrikkingstheorie is dus wel erg twijfelachtig.
Maar er is meer. Een toestand van wederzijdse afschrikking is inderdaad een
minder kwaad dan een nucleaire oorlog. Maar hij is eveneens moreel onaanvaardbaar.
Afschrikking berust immers op een geloofwaardige dreiging en dus op de intentie
om desgevallend atoomwapens te gebruiken. Welnu, deze intentie is op zichzelf
reeds een zwaar kwaad. Zelfs de diplomatie die met het gebruik van nucleaire wapens
dreigt, is immoreel.
Wil dat nu zeggen dat de VS meteen en volledig van hun kernbewapening en hun
afschrikkingsmacht moeten afzien? Dat zou maar door weinigen aanvaard kunnen
worden. De meesten zouden de indruk hebben weerloos te staan tegenover de
Sovjetunie. Sommigen hebben gemeend dat de bisschoppen de nucleaire afschrikking
zouden willen redden door te pleiten voor het voornemen de kernwapens nooit te
gebruiken. Het Amerikaanse perspectief op de nucleaire afschrikking zou dan
ongeveer als volgt luiden: ‘Wij, de Verenigde Staten van Amerika, verklaren nooit
nucleaire wapens te zullen gebruiken. Wij behouden evenwel ons nucleair arsenaal.
Als onze vijanden daarin een bedreiging en een afschrikking zien, dan is dat hún
zaak. Die vergissing kunnen wij hun niet uit het hoofd praten, zij vertrouwen ons
toch niet’. In dit perspectief zou de afschrikking, zoals schoonheid, in het oog van
de toeschouwer liggen.
Heel eerlijk zou dit voorstel niet zijn. Wie oprecht het voornemen maakt nooit
kernwapens te gebruiken, kan nog enkel zijn kernarsenaal afbreken. Dat is dan ook
wat de brief voorstelt, maar dan volgens een bijzonder praktische procedure. De
bedoeling is immers dat ook de Sovjetunie en alle kernmachten hetzelfde zouden
doen. De brief wenst de Amerikaanse ontwapening zo te laten verlopen dat zij tot
een gelijklopende ontwapening aan de overzijde leidt.
De allereerste zorg gaat uit naar het afremmen van de bewapeningswedloop. Opdat
een Amerikaanse afremming zou leiden tot een Russische afremming dient ze gepaard
te gaan met oprechte onderhandelingen. Sceptici zullen opwerpen dat
onderhandelingen machteloos zijn tegenover het wantrouwen en de onwil van de
Sovjetunie. De bisschoppen delen dit
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scepticisme niet. Vele onderhandelingen zijn inderdaad mislukt. Maar de reden was
niet altijd de Russische onwil. De reden was veeleer dat de onderhandelingen wel
met woorden maar niet met daden gevoerd werden. In de militaire praktijk poogde
men een nucleair evenwicht te bewaren en de vijand steeds tot nieuwe inspanningen
te verplichten. Dit kan volgens de bisschoppen niet het doel van het feitelijke
onderhandelingsproces zijn. Het doel dient veeleer te zijn de nucleaire bewapening
te bevriezen op een niveau dat een minimale wederzijdse afschrikking mogelijk
maakt. Dat wil zeggen dat de VS voldoende wapens moeten bewaren om de vijand
af te schrikken en niet zo veel dat de vijand zelf over geen afschrikkingsmacht meer
beschikt.
Bijgevolg veroordelen de bisschoppen de plaatsing van de nieuwe MX-raketten,
die voor het handhaven van de afschrikking overbodig zijn en de bewapeningswedloop
slechts kunnen opzwepen. Bijgevolg achten zij uitsluitend de plaatsing van nieuwe
wapens geoorloofd die beter controleerbaar zijn en de stabilisering van het
bewapeningsniveau niet in gevaar brengen.

c. Ontwapening
Daarmee blijft het voorstel van de bisschoppen nog onvolledig en voorlopig.
Bevriezing van de nucleaire bewapening is nog geen vrede. Handhaving van de
afschrikking, zelfs op een minimaal niveau, is nog geen vrede. Het is veeleer een
toestand die de hele wereld een ondraaglijke psychologische en economische last
oplegt. Daarom moet op de bevriezing van de nucleaire bewapening een proces van
ontwapening volgen.
Ook hier hoeft men niet alles ineens te willen. De afbraak van het nucleaire arsenaal
zou een tijd lang meer investeringen in de conventionele bewapening kunnen vereisen.
De afbraak van de conventionele bewapening zou een tijd lang meer inspanningen
voor een zogenaamd geweldloze, sociale of civiele verdediging kunnen vergen. En
dan is het nog de vraag of zulke geweldloze verdediging bij ons wel doeltreffend
kan zijn. Maar dat alles zijn investeringen die ruimschoots de moeite waard zouden
zijn.
De bisschoppen menen dus dat de onderhandelingen een proces van geleidelijke
desescalatie tot doel moeten hebben. Het is de plicht van de politieke leiders zulk
een omgekeerde escalatie nu reeds voor te bereiden door meer defensieve strategieën
uit te werken en zich niet te laten biologeren door de scenario's van de nucleaire
oorlog.
Hier treedt echter een levensgrote moeilijkheid op. Zowel een escalatie als een
desescalatie zijn sociale processen waarin twee tegenspelers tegenover
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elkaar staan. Er is echter één cruciaal verschil. In een escalatieproces is de reactie
van de tegenspeler vrij goed voorspelbaar. Wanneer de een meer raketten plaatst zal
de ander dat ook doen. Maar in een desescalatieproces is die reactie veel minder
voorspelbaar. Wanneer de een zijn raketten wegneemt, kan de ander meegaand
reageren en ook zijn raketten opruimen. Of hij kan agressief reageren en een oorlog
beginnen. Ontwapeningspogingen kunnen tot catastrofale gevolgen leiden.
De onzekerheid omtrent de reactie van de tegenspeler kan ook tot paradoxale
resultaten leiden. Beide tegenspelers kunnen een voorkeur hebben voor wederzijdse
ontwapening, maar om in elk geval de catastrofe van een vijandelijke aanval te
vermijden, verkiezen zij hun arsenalen te bewaren en verder te stappen in de tredmolen
van de nucleaire terreur. Deze paradox staat bij de politicologen bekend onder de
vrij bizarre naam van ‘prisoner's dilemma’. Gelukkig schijnen de auteurs van de brief
van deze paradox op de hoogte te zijn.
In een christelijk perspectief past het niet te blijven wachten op de ontwapening
van de vijand. Men mag zelfs niet op een gelijktijdige ontwapening wachten. De
bisschoppen stellen bijgevolg een éénzijdige ontwapening voor, die meteen een
aanvang zou nemen. Maar om de risico's van het ‘prisoner's dilemma’ te vermijden,
zou deze ontwapening in opeenvolgende kleine stappen moeten verlopen. Zo zouden
de Amerikaanse onderhandelaars kunnen nagaan of de tegenspeler in de gewenste
richting meegaat. Zo vergroten zij ook de kans om de tegenspeler steeds gemakkelijker
tot evenwaardige tegenprestaties te bewegen. Het vertrouwen, dat nu nog ontbreekt,
zal allengs opgebouwd worden, niet door woorden en beloften maar door een reeks
blijken van goede wil. Zo kan tenslotte een deugdzame spiraal aangezwengeld worden
in plaats van de vicieuze spiraal van de bewapeningswedloop.
In de brief neemt dit laatste aspect van het bisschoppelijk voorstel niet veel plaats
in. Toch lijkt dit het ware culminatiepunt van het hele betoog. Voor het Amerikaanse
en trouwens ook voor het Europese publiek zal dit wel een gedachtengoed zijn
waaraan het slechts langzaam zal kunnen wennen. Maar meer nog dan het publiek
heeft de brief de leiders van de Amerikaanse buitenlandse politiek en van de Nato
op het oog. Immers de brief vertrouwt de grootste verantwoordelijkheid toe aan een
onderhandelingsproces dat kennelijk tamelijk gecentraliseerd dient te verlopen. Het
kan alleen lukken wanneer binnen de alliantie niet te veel sectoren van het publiek
noch te veel landen storende geluiden laten horen, in pacifistische of in bellicistische
zin.
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De katholieke opinie in de Verenigde Staten
In feite is deze brief, in zijn opeenvolgende versies, niet één keer maar vier keren
gepubliceerd. Elke nieuwe versie was nog een grotere gebeurtenis dan de vorige. Zo
is dan deze brief doorgestoten tot midden in de opiniestrijd die in de VS ongemeen
hard kan zijn. Aanvankelijk kon dit vooruitzicht de katholieke intellectuelen enigszins
ongerust maken. Gelukkig is ondertussen gebleken dat de brief het in het gewoel van
de ideeën heel goed doet.
Aan tegenstanders zal het nochtans niet ontbreken. Niet iedereen zal met de ethische
principes of met de feitelijke vooronderstellingen van de brief instemmen. Sommigen
zullen vinden dat de bisschoppen niet ver genoeg gaan in het pacifisme. Anderen
zullen betreuren dat zij niet zwaar genoeg tillen aan het communistisch gevaar. Zij
zullen de bisschoppen verdenken van mindere trouw aan de ‘American way of life’:
de bisschoppen zouden bereid zijn grotere risico's te nemen omdat zij bij een
Amerikaanse nederlaag minder te verliezen hebben. Er ligt dus nog een groot debat
in het verschiet. Maar wie kan beweren dat het niet nuttig zal zijn?
Bij dit alles mag men één ding niet vergeten: de overtuigingskracht van dergelijk
document hangt niet alleen van de kwaliteit van het betoog af. Ze hangt ook, en nog
meer, af van de steun die de brief zal krijgen van grote opiniegroepen, met name van
de Rooms-Katholieke Kerk in de VS. De brief is in de eerste plaats een gebaar van
die kerk. Aan dat gebaar ontleent hij zijn historische betekenis. Om dat in Europa te
begrijpen, moeten wij de plaats van de katholieken in de Amerikaanse samenleving
voor ogen houden.
Vlaamse katholieken kunnen moeilijk aanvoelen wat het betekent tot een
minoritaire religie te behoren. De Amerikaanse katholieken zijn daar meer mee
vertrouwd. Altijd al hebben zij ernaar gestreefd zich in hun samenleving als
gelijkwaardig te doen aanvaarden. Hun groepscultuur wordt in belangrijke mate
bepaald door hun emancipatiestreven.
De eerste Europese verkenners op het Noordamerikaanse vasteland stamden uit
katholieke landen. Spanjaarden hebben Florida, Texas en Californie op de kaart
gezet, Fransen Canada en de vallei van de Missisippi. Maar hun inspanningen lieten
slechts sporen na. Hun cultuur werd overweldigd door de uitzwerming van de Britse
kolonies aan de oostkust. Het zijn deze WASP's (White Anglo-Saxon Protestants)
die Amerika, ‘The First New Nation’, politiek en cultureel gesticht hebben. Amerika
was en is een kind van de (Engelse) Verlichting, die de Roomse religie als een
erfgenaam van de duistere middeleeuwen placht te beschouwen. Ook nu
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nog bestaat er een neiging om te wijzen op de economische achterstand van katholieke
landen en op hun affiniteit met ondemocratische stromingen.
In deze omgeving miste de katholieke aanwezigheid het aantal en het cultureel
gezag om respect af te dwingen. Het verweer tegen de politieke en culturele
marginalisering begon pas succes te boeken toen de immigranten uit katholieke
landen begonnen te komen. De pogingen tot emancipatie bleven echter lange tijd
bescheiden, haast ontroerend naïef. Als eerste grote succes van de katholieken geldt
het feit dat Notre Dame, de katholieke universiteit bij uitstek, vanaf de jaren twintig
zulke beroemde ‘football’-ploegen in het veld kon brengen. Het heeft langer geduurd
vooraleer een soortgelijk succes te bespeuren viel op economisch, politiek of cultureel
terrein. Nog in de jaren veertig had geen enkel lid van de katholieke
bisschoppenconferentie een vader met een universitair diploma.
De Amerikaanse katholieken hebben tegen hun achterstand gereageerd door zich
tegenover ‘Amerika’ loyaler te betonen dan de oorspronkelijke Amerikanen. Bij elke
gelegenheid wordt in de katholieke scholen, niet minder dan elders, de nationale
hymne aangeheven. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de politie, het FBI,
en het leger. Vanaf de Spaanse burgeroorlog over de episode van het McCarthysme
tot aan het hoogtepunt van de Vietnamese oorlog waren zij de anticommunisten bij
uitstek. Zo hebben zij stilaan de reputatie afgedwongen bijzonder betrouwbare
Amerikaanse staatsburgers te zijn.
Natuurlijk waren en zijn er kwesties waarin de katholieken afstand namen van de
Amerikaanse opinie. Er is de betwisting geweest rond de subsidiëring van de
parochiale scholen en het protest tegen de abortuswetgeving. De solidariteit met
katholieken in het buitenland heeft vroeger geleid tot hun sympathie voor Franco
(tegen de andere Amerikanen in) en thans tot een grotere gevoeligheid voor de
Centraalamerikaanse tragedie. Maar over het algemeen staat de politieke loyauteit
van de katholieken thans boven alle verdenking.
Welnu, deze loyale groep is van cruciaal belang voor het volhouden van de huidige
defensiepolitiek. De Amerikaanse katholieken leveren, met hun 20 tot 25% van de
bevolking, ongeveer 40% van de militairen. Zij zijn talrijker en beter georganiseerd
dan om het even welke andere confessie. Hun aantal blijft stijgen: de nieuwe
immigranten zijn overwegend katholiek, al was het maar in naam. Als groep worden
zij ook meer homogeen omdat de oude nationale scheidingslijnen vervagen.
Bovendien beginnen haar leden steeds meer tekenen van economische en intellectuele
voorspoed te vertonen. Vele katholieken zijn welstellend geworden, hun politici
begin-
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nen ook nationaal mee te tellen en hun scholen krijgen een steeds betere reputatie.
Als gemeenschap zijn zij tot grootscheepse organisatorische en intellectuele
inspanningen in staat. Deze brief getuigt daarvan. Als ooit de WASP's hun leiderschap
uit handen zullen moeten geven, zullen de katholieken zich als eerste erfgenamen
aanmelden.
Deze groeiende emancipatie naar buiten toe schijnt echter tot opvallende culturele
ontwikkelingen binnen de katholieke gemeenschap zelf te leiden. De katholieken
zijn thans geneigd hun traditioneel loyalisme enigszins ter discussie te stellen. Zij
meten zich een nieuw zelfbewustzijn aan en durven het recht op een zekere contestatie
op te eisen. Bij hun jonge intellectuelen heerst een massale belangstelling voor de
problemen op het gebied van ‘social justice’.
Uitgerekend in deze periode van ommekeer verschijnt de brief over ‘The Challenge
of Peace’. Natuurlijk is deze brief ook voor vele katholieken een verrassing. Voor
velen is het een avant-garde document en niet allen zullen er meteen door overtuigd
worden. Maar één feit staat vast. Vele katholieken zijn enorm trots op deze brief. Hij
is een symbool van hun nieuwe culturele mondigheid geworden. Meer nog dan de
verkiezing van de katholiek John F. Kennedy in 1960 getuigt deze brief van hun
emancipatie. Daardoor alleen reeds is het waarschijnlijk dat de katholieke opinie
haar bisschoppen zal volgen en steunen.
Indien deze brief inderdaad kan rekenen op de steun van de katholieke
gemeenschap, kan hij van historisch belang zijn. De besluitvormers in Washington
zullen er ernstig rekening mee moeten houden. En dat is nog niet het einde van het
verhaal. Want naar verluidt is er al een andere brief op komst. Die zal handelen over
niets minder dan het Amerikaans kapitalisme.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

983

Verzoening en boete
Maatschappelijke sacramentaliteit
Georges De Schrijver
Naar aanleiding van de voor eind september 1983 geplande Bisschoppensynode te
Rome rond het thema ‘Verzoening en boete in de zending van de kerk’, vragen paus
en bisschoppen aandacht voor het boetesacrament. Om de kerkleden zoveel mogelijk
hierbij te betrekken heeft het algemeen secretariaat van de Bisschoppensynode twee
documenten opgesteld: de Lineamenta, een grondschets, reeds in 1982 aan de
plaatselijke kerken toegestuurd met de vraag om op- en aanmerkingen, en het
Instrumentum laboris, de werktekst waaraan de Synode haar besprekingen zal wijden.
De bedoeling is, bij de gelovigen het bewustzijn te wekken van hun behoefte aan
verzoening - ‘Verzoen u met God, met uw medemens en met u zelf’ - en hun ogen
weer te openen voor het boetesacrament.
Die aandacht die gevraagd wordt voor boete en verzoening roept echter heel wat
problemen op. Discussies aan de theologische faculteit in Leuven en in het
Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) brachten o.m. aan het licht dat vooral jonge
mensen wel lijden onder de ‘zonde van de wereld’, de onmenselijkheid, het geweld,
maar dat daarmee veelal geen besef verbonden is van eigen zonde: hun kritiek richt
zich tegen de anderen, de verdrukkers, de uitbuiters, de bekende of onbekende
schuldigen die de wereld maken tot wat ze is. Met zulk protest ga je uiteraard net zo
min naar een biechtvader als naar een tandarts. Overigens roept ‘biecht’ bij
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hen de idee op van de belijdenis van een aantal pekelzonden aan een nauwelijks reële
figuur achter een scherm, een binnenkerkelijke en strikt persoonlijke aangelegenheid,
nodig om in orde te komen met een Lieve of toch niet zo Lieve Heer, via een
kerkinstituut dat zich daarvoor op een soort monopolie beroept. Het verlangen van
die jonge mensen gaat uit naar een wereldwijde herschepping en genezing en naar
vormen die daartoe reëel bijdragen.
Dit artikel wil aanknopen bij dit aanvoelen van jongeren en nagaan op welke wijze
hùn besef van de ‘zonde van de wereld’ en hun hunkering naar een wereldwijde
bevrijding daaruit zich religieus Iaat duiden en welke plaats het kan krijgen binnen
een nieuw ontdekte sacramentaliteit van het bestaan. Daartoe zullen we een omweg
moeten maken. Vanuit de beleving van het seculiere bestaan willen we iets zeggen
over religieuze verzoening in een maatschappelijke context, over het ‘wegnemen
van de zonde van de wereld’. Nadien kan de vraag aan de orde komen in hoever het
sacrament van de biecht de dag van vandaag nog een rol kan spelen en in welk
perspectief.

Seculariteit en schoonheid
In het huidige cultuurklimaat heeft het geen zin, sacramenten aan te willen praten
aan mensen die eerst nog gevoelig moeten worden voor de sacramentaliteit van het
bestaan. Maar die gevoeligheid voor een schoonheidsbeleving, een gaafheids- en
heelheidsbeleving die naar het goddelijke verwijst - dat is immers de betekenis van
‘sacramentaliteit’ - kan slechts bijgebracht worden als de bouwstenen ervoor in het
seculiere zelf, niet erbuiten, gevonden worden. De invalshoek moet dus die zijn van
een ‘esthetiek’, met name van een ‘sociale esthetiek’, die gevoelig is voor de
schoonheid van een algehele verzoening en universele broederlijkheid. Neem je
evenwel het seculiere als uitgangspunt, dan vraagt een levensechte esthetiek ruimte
voor contrastervaringen. Schoonheid en heelheid dagen slechts op voor wie realistisch
weet heeft van de zich overal opdringende ervaring van gebrokenheid. Waarin deze
gelegen is, wil ik eerst kort aangeven.
De suprematie van de technische rede brengt mee dat het maatschappelijk bestaan
beheerst wordt door zakelijkheid niet door menselijkheid. De op louter nuttigheid
bedachte omgang met de dingen tekent het werkelijkheidsaanvoelen van de technische
mens. Wat iemand waard is in zijn eigen ogen en in die van anderen, wordt in de
eerste plaats gemeten aan wat hij verdient, presteert en vakkundig vermag. Hierin
spreekt zich het collectie-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

985
ve bewustzijn uit van een maatschappij die uit is op verovering en onderwerping.
Dit leidt tot een grondhouding van dodelijke nuchterheid, concurrentie en
prestatiedwang. De bestaanservaring wordt prozaïsch of, om het met een term van
Max Weber te zeggen, ‘onttoverd’. Dit geldt in de eerste plaats voor mensen die
succesvol in het arbeidsproces zijn ingeschakeld; zij neigen tot hardheid,
onmeedogendheid, de verdediging van het recht van de sterkste. Maar nog meer geldt
het tegenwoordig misschien voor de generatie die uit het arbeidsproces wordt
uitgesloten: pas afgestudeerde academici, geschoolde of ongeschoolde arbeiders. In
ons klimaat van ‘Entzauberung’ zijn ze dubbel ontgoocheld: er is voor hen geen
plaats in het arbeidsproces en met de achting van de prestatiemaatschappij gaat ook
hun gevoel van eigenwaarde teloor. Bovendien is het bestaan van de moderne mens
uiteengevallen in een aantal ‘gecompartimenteerde’ deelgebieden, die zich
verzelfstandigen, vaak tegen elkaar in, en de beheersende of op zijn minst neutrale
houding van de ene mens tegenover de andere is tot een wet verheven.
Toch zal juist in dat klimaat de idee van een alles omvattende ‘schoonheid’ opnieuw
ontdekt moeten worden en haar meeslependheid moeten ontvouwen. Sommige
maatschappij-ethici, zoals Jürgen Habermas, hebben in dit verband gepleit voor een
nieuw rationeel denken, waarin de zorg voor het geheel uitdrukkelijk ter sprake komt.
De bestaande anti-broederlijke houdingen kunnen slechts verbroken worden als we
ons scheidende nuttigheidsdenken opgeven en een heerschappij-vrije dialoog
stimuleren rond vragen van maatschappelijke heelheid en menselijke verzoening1.
Anderen, zoals Theodor Adorno, Leo Löwenthal en Georg Lukacs, spreken hun zorg
voor heelheid op een meer intuïtieve wijze uit, gevoed door een gevoel voor gaafheid
en harmonie dat men bijna dichterlijk zou kunnen noemen2. Hun invalshoek roept
diepere motieven wakker om zich in te zetten voor de grote broederlijkheid waarover
Habermas het heeft, en wekt tevens een echte gevoeligheid (aisthèsis) voor het
schandaal van het onderdrukte leven dat om aandacht en bevrijding vraagt. De
esthetisch verrijkte ethische idee van gaafheid en ongeschondenheid spreekt ons aan
in ons geweten; ze brengt tot een meer ingrijpend en authentiek inzicht dan een
loutere rationele benadering van de maatschappelijke problemen

1
2

Zie G. De Schrijver, Secularisatie en technologie, in Streven, maart, 1983, pp. 483-492.
Zie L. Löwenthal, Goethe en de valse subjectiviteit, in Streven, december 1982, pp. 250-259;
G. Lukács, Ästhetik, Neuwied-Darmstadt, 19722, pp. 246-250; Th. Adorno, Negative Dialektik,
Frankfurt, 1966, pp. 324-327; 394-396; Ästhetische Theorie, Frankfurt, 1973, p. 192.
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vermag. Daarom ook bevindt het denken van deze auteurs zich op het raakvlak met
het sacrale en de daarmee verbonden aandacht voor een onbeperkte, kosmisch wijde
verzoening3.

Schoonheid en verzoening
Met de schoonheidsleer van deze auteurs treden vier belangrijke kenmerken naarvoren,
die ook ons, christenen, kunnen inspireren.
1. De breedte en diepte van een alles doordringende schoonheid kan niet ervaren
worden door iemand met een individualistisch bewustzijn. Zo iemand koestert
slechts smalle schoonheidsbelevingen zonder veel diepgang: het esthetische is
er slechts aanwezig in de gereduceerde vorm van wat ‘ik op grond van mijn
persoonlijke smaak mooi vind’. De echte schoonheidsverrukking heeft echter
iets kosmisch, iets allesomvattends, en dus ook iets al-maatschappelijks. Pas
dan wordt de schoonheidservaring veeleisend en roept ze op tot bekering: ‘Du
musst dein Leben ändern’ (Rilke, Archaischer Torso), ‘keer je leven om’ (Mc.
1:15). Dit schone is dan ook geen consumptieartikel.
2. Door Lukács en vooral door Adorno wordt beklemtoond dat het schone als
totaalcategorie een totaliteitsaanvoelen wekt van een heel bijzondere aard. Het
is zo direct op maatschappelijke solidariteit betrokken dat de minste inbreuk op
die solidariteit als een schending van het geheel wordt ervaren. Het schone als
totale gaafheid vraagt dan ook onverbiddelijk aandacht voor al wie buiten het
geheel van die gaafheid wordt geworpen, voor ieder voor wie er in dat ‘geheel’
geen plaats schijnt te zijn: gastarbeiders, dwangarbeiders, verontrechten en
vertrapten. Het omhult met een reddende glans het vertrapte-zonder-gelaat, dat
in zijn misvorming, verwonding en lelijkheid niet had mogen bestaan. Hier
wordt de niet-gegunde schoonheid bezongen van het ‘hoofd vol bloed en
wonden’: een woordeloze hymne, die in het hart snijdt en intense gevoelens
van solidariteit wekt.
3. Een sociale esthetiek heeft dus ook vanzelf een maatschappijkritische dimensie.
De heelheid die er had moeten zijn en slechts in geschonden gestalte aanwezig
is, eist dat de structurele oorzaken van die schending

3

Ook de middeleeuwse theologie was sterk begaan met de vraag welke kwaliteiten het schone
(pulchrum) nog toevoegt aan het ware (verum) en het goede (bonum). Omwille van zijn
kosmische wijdte werd het pulchrum gezien als de ‘levende band die God en mens met elkaar
verbindt’, zie H.U. v. Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, I, Einsiedeln, 1961,
p. 16.
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worden weggenomen. Het structurele kwaad dat wordt aangeklaagd, kan vele
vormen aannemen: het kan de onderdrukking zijn door totalitaire machten, maar
ook de ontmenselijking die volgt uit de ongeremde heerschappij van de
technologische rede. Tegen elk van die vormen wordt protest aangetekend uit
naam van een gaafheid die niet tot doorbraak mocht komen. Niet een voos
negativisme, maar de grote ervaring van de positieve waarde van het bestaan
zet ertoe aan om zich tegen alle schendingen te weer te stellen, om het
geschondene te hulp te snellen en krachten van hulpverlening te mobiliseren.
Zonder de nooit aflatende roep die opklinkt uit de geschonden schoonheid,
wordt de maatschappijcriticus een verbitterd en ontgoocheld mens. Als hij alleen
door persoonlijke gekrenktheid gedreven wordt, loopt hij zich te pletter op de
werkelijkheid, en de ontreddering die volgt verergert alleen maar de kwaal. Wie
echter tot protest komt uit naam van de geschonden schoonheid, zal zich niet
alleen zonder versagen voor wereldverbetering blijven inzetten, maar uit zorg
voor de eigen authenticiteit zal hij kritisch in zichzelf schouwen en zien in welke
roerselen van zijn innerlijkheid hijzelf afglijdt naar medeplichtigheid aan het
structurele kwaad. Hij zal scherp nagaan waar en hoe hijzelf toegeeft aan
consumptiedwang, maatschappelijke onmeedogendheid, verdediging van het
(verworven) recht van de sterkste. In deze zelfkritiek wordt hij zich bewust van
de band tussen zijn eigen gedrag en de krachten die de maatschappij leiden tot
vertekening van het schone, tot wreedheid, dominatie, uitbuiting van de zwakkere
medemens, bewapeningswedloop, aantasting van de menselijke waarden en
waardigheid.
4. De totale visie van gaafheid en schoonheid wordt tegengesproken door de
werkelijkheid van de onderdrukking en de ontmenselijking. Daarom mogen we
ons de ‘verzoening’ onder de mensen niet te vlug als reeds gerealiseerd
voorstellen. Vooral Adorno waarschuwt tegen de verleiding om visioenen van
verzoening voor werkelijkheid uit te geven (‘keine vorschnelle Versöhnung’).
Wie de gapende wonden van de geschiedenis toedekt alsof ze niet bestonden,
heeft niet het recht om het woord schoonheid of verzoening in de mond te
nemen, op straffe van onwaarachtigheid en gebrek aan inzet. Wie echt gegrepen
is door de eisen van een totale gaafheid, kan zijn toewijding aan het schone
slechts belijden door steeds weer op te komen tegen de nog steeds aanwezige
schoonheidsschendingen. Wat ons opvordert om steeds weer toestanden en
feiten aan de kaak te stellen die de afwezigheid van harmonie en gaafheid
blootleggen, is niets anders dan het onverbiddelijk appél dat uitgaat van een
alles omvattende schoonheid en verzoening waarvan de doorbraak nog in het
verre verschiet ligt.
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Christelijke esthetiek en sacramentaliteit van het bestaan
Hoe kunnen deze vier elementen van een seculiere schoonheidsleer bruikbaar worden
gemaakt in een meer theologische reflectie? Misschien kunnen we ze een plaats
geven in de dialectiek van het zijn-in-Adam en het zijn-in-Christus, zoals deze door
Augustinus en later door Dietrich Bonhoeffer is uitgewerkt4. Vooral Augustinus ziet
het menselijke bestaan als een keuze ofwel voor sacramentaliteit (d.w.z. uitdrukking
verlenen aan het schone) ofwel voor onttovering (d.w.z. uitdrukking verlenen aan
het nietschone). In het eerste geval bevinden we ons in het krachtveld van ons
zijn-in-Christus, in het tweede in dat van het zijn-in-Adam. Adam is hier het symbool
van de versplinterde, geïsoleerde existentie, terwijl Christus de typologische figuur
is van harmonie en solidariteit onder de mensen. Christus wordt gezien als het nieuwe
begin, als de scheppende impuls tot solidaire levensvernieuwing en zorg voor de
redding van het geschonden leven, en dat zijn thema's waarover de boven genoemde
seculiere auteurs ons op hun manier gesproken hebben. Men doet hun geen onrecht
als men hun beschrijving van solidariteit en zorg voor het geringe en verstotene in
Augustinus' beschrijving verwerkt.
Augustinus en Bonhoeffer zijn juist hierom zo interessant omdat ze ons, in
tegenstelling tot de meeste theologische auteurs, opmerkzaam maken op een
collectieve en corporatieve manier van denken. Niemand van ons is zondaar alleen
of alleen voor zichzelf gered; dit laatste is overigens een contradictie, omdat men
zich dan weer isoleert en automatisch uit het geheel, uit het ‘heil’ losmaakt. Het is
veeleer zo dat elkeen een klimaat dat reeds collectief en corporatief aanwezig is,
‘bezegelt’, versterkt en aanstekelijk maakt. Dit op een dubbel vlak. Voorzover we
‘in Adam’ handelen, bewerken we de bezegeling (ratificatie) en versterking van de
machten en structuren van kwaad en scheiding; we kiezen voor de versplintering en
voor de voorrang van de sterkste; de solidariteit geven we op, de zorg voor het geheel
schudden we af. Het reeds bestaande onheilige brengen we tot expressie en we
activeren het, zodat het zijn greep op de mensengemeenschap versterkt. De zonde
van scheiding is een besmetting die versterkt wordt doorgegeven. We maken het
onheilige zichtbaar en werkzaam. De kracht die ons gegeven is om het heilige, de
schoonheid in het bestaan zichtbaar en werkzaam te maken, perverteren we.

4

Zie J.T. Van Bavel, Augustinus. Van liefde en vriendschap, Baarn, 1970, pp. 44-47; 83-112.
D. Bonhoeffer, Sanctorum communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der
Kirche, Berlin, 1930, pp. 64-80; 127-137.
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Wie in Christus herboren wordt, vindt de weg terug naar een ‘activering’ en
‘expressie’ van het heilige dat in heel het lichaam van de mensheid sacramentele
gestalte wil aannemen5. Solidariteit en zorg voor de geschonden schoonheid halen
het op isolatie en zelfverdediging. De gaafheid van het heilige (of het schone) is voor
Augustinus een veel aanstekelijker kracht dan die van de collectieve zondigheid.
Toch heeft ook Augustinus geen ‘vorschnelle Versöhnung’ op het oog. Haar volle
effect bereikt deze collectieve kracht pas met het voortschrijden van de generaties.
Op dit punt spreekt Augustinus als ziener. Naargelang we in Christus kiezen voor
solidariteit en identificatie met de geringe, zullen we steeds meer aangegrepen worden
door het visioen van de ‘stad Gods’ (civitas Dei) op aarde en zullen we ervaren dat
we in onze collectieve zorg voor elkaar op sacramentele wijze uitdrukking geven
aan God: ‘Door liefde worden we schoon. Onze ziel echter, broeder, is lelijk door
haar misstappen. God beminnend wordt ze schoon... We worden schoon door naar
Hem terug te beminnen, naar Hem die eeuwig schoon is. Hoe meer de liefde in u
groeit, hoe meer de schoonheid in u groeit, want de liefde is zelf de schoonheid’6.

Privatisering van het boetesacrament
Het was niet moeilijk een verbinding te leggen tussen hedendaagse sociaal gerichte
auteurs als Löwenthal, Adorno en Lukacs en de kerkvader Augustinus, omdat
Augustinus tot een traditie behoort waarin zonde en heil beleefd werden als diep
ingebed in het maatschappelijk geheel. Daar is verandering in gekomen. Sedert de
Renaissance beleeft de mens zich steeds meer als individu. Ook de documenten die
de Synode moeten voorbereiden ontsnappen hier niet aan. In de Lineamenta en in
iets mindere mate in het Instrumentum laboris, krijgt het privé-geweten een bijzondere
plaats. De nu volgende opmerkingen betreffen het eerste document; daarna gaan we
na hoe het tweede document het perspectief enigszins verbreedt.
1. In het spoor van het Concilie van Trente beschrijven de Lineamenta (nrs. 33 en
37) de zondenvergeving in rechtstermen: het gaat om beschuldiging en vrijspraak.
En als er vrijspraak is, dan alleen ten voordele van een subject dat de volle schuld
van zijn zondige daden erkent.
2. Vandaar ook de nadruk op de act waardoor iemand de volle verantwoordelijkheid
van zijn zondige daden op zich neemt. Dat te kunnen,

5
6

Augustinus, Brief 187, 34: Non est enim aliud Dei sacramentum nisi Christus.
Augustinus, In Joh. 1, tract. 9,9.
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behoort tot de waardigheid van de menselijke persoon. Dat leert ‘de historische
ontwikkeling van de openbaring in de Heilige Schrift, doordat ze steeds duidelijker
laat inzien dat de morele orde in de eerste plaats betrekking heeft op de individuele
persoon; (...) wanneer op de eerste bladzijden van de Openbaring veeleer het hele
volk het subject is zowel van zonde als van boete, dan worden toch sinds Ezechiël
schuld en boete duidelijk aan ieder individu afzonderlijk toegewezen’ (nr. 21).
3. Het bestaan van een structurele zonde in de maatschappij wordt wel vermeld,
maar bij dit thema wordt dadelijk de waarschuwing uitgesproken dat deze realiteit
geen alibi mag worden om voor persoonlijk bedreven zonden de ogen te sluiten en
alle schuld op anonieme structuren te werpen. De onrechtvaardige structuur van de
maatschappij gaat terug op persoonlijke zonden en schept een klimaat van bekoring
dat tot nieuwe persoonlijke zonden leidt. De wortel echter van de zonde moet gezocht
worden in het hart van de mens die zich van God afkeert (nr. 7).
Men kan zich afvragen of de nadruk op de persoonlijke zonde er niet toe leidt om
de adressaten in hun mening te versterken dat de te biechten zonde zich tot de
privé-sfeer beperkt, dat de biechtmaterie te zoeken is in de schending van de korte
relaties (gezin, vriendenkring) en in tekortkomingen inzake seksuele moraal. Alleszins
valt op dat de taal waarin het document de verhouding tussen individuele en sociale
zonde wil oproepen, niet erg geschikt is om een verbreding naar het sociale toe te
bewerken. Het document heeft het voortdurend over de mens om zowel het
collectivum mensheid als de individuele mens aan te duiden: ‘De mens (d.i. de
universele én de individuele mens) is geschapen naar het beeld van God’; ‘de zonde
vervreemdt de (universele én individuele) mens van zijn waarheid’; ‘de (universele
én individuele) mens kan niet zelf zijn heil bewerken’ (nrs. 12, 13, 15). Dit taalgebruik
was nog verstaanbaar voor vroegere religieuze culturen, die nog spontaan collectief
dachten en de enkeling niet los konden zien van de gemeenschap. Maar voor moderne
oren is het misleidend: al wat er over de mens en zijn zonde gezegd wordt, wordt
ten gevolge van de individualisering van het geweten uitsluitend verstaan in strikte
betrokkenheid op het individu. Als de tekst zegt ‘de mens’ of ‘de menselijke persoon
in zijn verhouding tot God’, dan verstaat de hedendaagse lezer dit onvermijdelijk als
‘ik in mijn privé-verhouding met mijn God’.
Sociale categorieën als ‘solidariteit’, ‘zorg voor het geheel’, ‘aandacht en
identificatie met de geringe’ krijgen in dit taalgebruik geen plaats; ze veronderstellen
immers een denken dat oog heeft voor de wisselwerking tussen het collectieve (en
dus het structurele) en het individuele. De verant-
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woordelijkheid van de enkeling betekent: zijn verantwoordelijkheid voor het geheel.
De Lineamenta daarentegen beperken zich ertoe, in het geheel of in de structuur
alleen maar een mogelijkheid te zien tot eigen zonde of eigen ethische prestatie. Wil
het kerkelijk taalgebruik verheldering brengen, dan moet het nadrukkelijk getuigen
van een structureel en corporatief denken. Het Instrumentum laboris doet dit heel
bescheiden. Vooral inleiding en slot schetsen een beeld van de structurele spanningen
die de huidige maatschappij beheersen; en wel in een soort concrete evocatie: ‘de
groeiende kloof tussen rijken die steeds rijker en armen die steeds armer worden; de
gewelddadigheid van klassenstrijd, de rassenoorlogen, de oneerlijke rivaliteit tussen
politieke partijen... de tegenstelling tussen Oost en West en sinds kort ook tussen
Noord en Zuid; (...) de ongebreidelde consumptiedrang, het onrecht aan de armen
aangedaan’ evenals ‘folteringen en gevangennemingen’ (nrs. 6, 41). Deze
macro-structuren van onrecht worden in het zondebesef betrokken, maar omdat de
tekst voor de rest de gedachtengang van de Lineamenta volgt7, komen ze verder nog
slechts in een paar terloopse bemerkingen ter sprake: in de biecht moet aan de penitent
worden voorgehouden dat zijn zonde ‘een aanslag is tegen God en onheil berokkent
aan mens en maatschappij’; waar het in het boetesacrament onder meer op aankomt
is dat de gelovige, in zijn gewetensonderzoek en berouw, tot het besef komt van ‘zijn
verantwoordelijkheid voor God, de kerk en de maatschappij’ (nrs. 33, 34).

Oordeel in maatschappelijk perspectief
Hoe kan het biechtgebeuren maatschappelijk verbreed worden? Het lijkt niet
onmogelijk, met een zijdelingse blik op de aanstaande Bisschoppensynode, een paar
ideeën hiervoor te ontwikkelen.
Een eerste punt is het ‘oordeel’ dat in de biecht wordt uitgesproken. Sedert het
Concilie van Trente wordt de vrijspraak van de zonde in verband gebracht met een
rechterlijke act. Op zichzelf is dit een gelukkig iets, omdat het de aandacht erop
vestigt dat een zware zonde de rechtsorde van de christelijke gemeenschap - en
doorgaans ook van de mensengemeenschap - ernstig schendt, en daarom om
rechtsherstel vraagt. En schending

7

Buiten inleiding en slot zijn er geen grote nieuwe secties in het Instrumentum laboris, behalve
dan de nieuwe tekst omtrent de individuele belijdenis (nr. 35) en de verplaatsing van de
secties nr. 25 tot 30 uit de Lineamenta naar een vroegere nummering in het Instrumentum
laboris (nr. 12 tot 16).
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van de rechtsorde is schending van de solidariteit. De eigenheid van de rechtsact van
de biecht, als onderscheiden van de burgerlijke rechtspraak, zou wel eens hierin
kunnen liggen, dat de biecht voor de gelovige de plaats zou moeten zijn waar hij zich
bewust kan worden van de band tussen wat hij als persoonlijke zonde ervaart en de
schending die hieruit volgt t.o.v. het geheel, de kosmische gaafheid die solidariteit
insluit. Wie zich van dit verband bewust wordt, kan tot echt berouw komen, omdat
hij juist zo de individuele beleving overschrijdt en intreedt in een ruimte van
solidariteit die iets sacraals, iets goddelijks heeft. Juist deze goddelijke glans is ten
gevolge van de secularisering van onze maatschappij uit de praktijk van het burgerlijk
recht en oordeel verdwenen.
Cultuurfilosofen die met dit soort vragen bezig zijn, hebben erop gewezen dat
onze huidige cultuur inderdaad aan glans en ‘tover’ (Zauber) heeft ingeboet, omdat
de verschillende deelgebieden die tot het welzijn van het geheel moeten bijdragen:
sociale voorzieningen, politiek, economie en techniek, burgerlijke rechtspraak, zich
zo apart hebben ontwikkeld, dat de zorg voor het geheel buiten de aandacht van de
op dat gebied deskundigen valt8. De weerslag van een gedraging of maatregel op het
geheel van samenleving en mensheid wordt nog nauwelijks bekeken. Zo kunnen,
wat de rechtspraak betreft, de burgers een heel aantal aparte wetten overtreden en
hiervoor een straf of boete oplopen, zonder dat het bij hen opkomt dat ze ook een
aanslag op het geheel hebben gepleegd. De overtreding wordt beoordeeld los van
elke inbedding in het maatschappelijk geheel.
Deze mentaliteit heeft zich helaas ook ingeburgerd in de biechtpraktijk. In de mate
dat het legalisme ingang vond, werd het sacraal karakter van de biecht uitgehold. De
zondencataloog verengde zich tot een beschrijving van duidelijk afgebakende normen
voor het privé-bestaan - wetten inzake contraceptie, zondagmis, gezinsleven, het
ontvangen van sacramenten; en om deze punten ging het in de biecht. Naar analogie
met de burgerlijke, gecompartimenteerde rechtspraak werd nagegaan welke wetten
en reglementen overtreden werden, los van elke verwijzing naar de weerslag van de
overtreding op het grote sociale geheel.
Het is meer dan tijd dat de kerk weer oog krijgt voor het specifieke karakter van
haar rechtstaak. Wil de biecht sacraal blijven, dan moet aandacht worden gevraagd
voor de band tussen de eigen daden - goede of slechte keuzen - en de zorg voor het
geheel. Gebeurt dit niet, dan verliest de biecht haar religieus en dus ook haar
sacramenteel gehalte. Misschien is dit wel

8

Zie J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, I, Frankfurt, 1981, pp. 18-21.
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de hoofdreden waarom in onze landen, ook bij christenen die men gelovig en
geëngageerd mag noemen, de biechtpraktijk in de laatste twintig jaar haast totaal
uitgestorven is. Een dergelijke biecht kan op de jonge mens van nu niet de geringste
aantrekking uitoefenen. De gelovige moet tot het besef komen dat b.v. de manier
waarop hij zichzelf positief of negatief beoordeelt volgens de normen van het
burgerlijk fatsoen, kan indruisen tegen een echte verbondenheid met armen en
uitgestotenen. Of nog: hij moet zijn eigen consumptiedrang onderkennen en zich
rekenschap ervan geven dat deze hem afschermt tegen zijn solidariteit met de Derde
Wereld, dat hij iets te maken kan hebben met bewapeningswedloop en alles wat
daaruit als kwaad over de mensheid komt. Natuurlijk, een dergelijke confrontatie
geeft de gelovige een slecht geweten. Maar dit slechte geweten is helemaal geen
narcistisch of masochistisch schuldgevoel. De opnieuw ontdekte gevoeligheid voor
solidariteit met het geheel leidt ons binnen in een kosmische wijdte, de mundiale
wijdte van de mensengeschiedenis; en dat is wezenlijk voor de beleving van het
sacrale hier en nu. Heel bepaald maakt deze sacrale inslag het ‘slechte geweten’ tot
een begin van levensvernieuwing.

Vrijspraak en levensvernieuwing
Het Concilie van Trente leert dat de vrijspraak van de zonde plaatsheeft doordat in
de biecht de ‘weldaad van Christus' dood op de rouwmoedige zondaar wordt
toegepast’ (geciteerd in de Lineamenta, nr. 33). In een commentaar hierop schrijft
Karl Rahner dat deze weldaad hierin bestaat dat het de gelovige gegund wordt
gevoelsmatig de ervaring op te doen van ‘het lijden van Christus dat de dood
overwint’9. De boven beschreven gaafheids- en schoonheidscategorieën kunnen ons
helpen om dit beter te verstaan.
Jezus was met heel zijn leven geëngageerd in een goddelijke en daardoor alles
omvattende solidariteit met ‘wat verloren was’. Dit was zijn zending vanwege de
Vader. Te leven uit dat visioen van universele verzoening en daardoor uit de
identificatie met het geringe, was voor hem een bron van kracht en inwendige glans
die hem in staat stelde afschrikking en ontmoediging te over-leven tot in zijn dood.
In de biecht wordt deze levenskracht aan de rouwmoedige zondaar toegezegd. Ze
zal zijn leven vernieuwen en

9

K. Rahner, Kleines theologisches Wörterbuch, Herder, 1961, p. 59.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

994
met glans vervullen, naarmate hij zich in de geest van Jezus inzet voor het geheel,
en ook als deze zorg hem lijden brengt, zal dit lijden zijn levenskracht en
schoonheidservaring niet kunnen ontvreemden.
Het zou goed zijn, mocht de liturgische vormgeving van het boetesacrament deze
gerichtheid op het bestaan-voor-elkaar in zich opnemen. Van priesters en voorgangers
wordt dan verwacht dat in hun eigen leven iets doorbreekt van die levensvernieuwing
die de vrucht is van de inzet voor het grote geheel. En eveneens dat ze zich inspannen
om in persoonlijk woord, prediking en liturgie het heel concrete verband te
verduidelijken tussen persoonlijke inzet of persoonlijke zonde en de opbouw of
afbraak van het goddelijk geheel. Slechts zo wordt het sacrale opnieuw met inhoud
gevuld, en blijft het geen hol woord, en zal ook de sociale inzet een werkelijke
sacramentaliteit openbaren. In deze samenhang mag het belang van collectieve
boetevieringen niet onderschat worden. Het samen belijden van de persoonlijke maar
tevens het grote lichaam schendende zonde wekt ook de gezamenlijke wil tot
levensvernieuwing en versterkt bij de enkeling het besef ingeschakeld te zijn in een
groter geheel. Daarmee is dan niet gezegd dat het niet erg zinvol blijft als de boeteling
- in het kader van een collectieve viering - apart zijn persoonlijk erkende zonde en
zijn wil tot levensvernieuwing belijdt, in de oude betekenis van het woord confessio.

Herstel en solidariteit
Ook van wat wij boete of herstel noemen, moet de sociale, collectieve dimensie in
het licht worden gesteld. De penitentie in de vorm van opgelegde gebeden, vasten,
aalmoezen of bedevaarten behoort van oudsher tot het boetesacrament. Maar de ernst
hiervan is afgezwakt naarmate in de westerse cultuur het geweten meer
individualistisch is geworden. Boete en herstel houden echter op een goedkope zaak
te zijn, als men ze ingebed kan zien in de brede stroom van het maatschappelijk
bestaan en om genezing vragen. Dit geldt ook voor wie door de erkenning van zijn
zonden gewekt is tot een levensvernieuwing in God. Ook hij zal beginnen te werken
aan het herstel van de verloren eenheid. Hij zal inzien dat hij door zijn vroegere, op
de eigen persoon gerichte leven meegewerkt heeft aan de schending van het grote,
heilige geheel en dat deze zonden ook structureel om genezing vragen. Vandaar dat
de echte rouwmoedige ervoor zal zorgen dat zijn fout, die immers structurele gevolgen
heeft, ook op het vlak van de structuren wordt hersteld.
Concreet betekent dit dat de penitent de grote schending van de wereldor-
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de voor ogen zal houden, en erom rouwen dat mede door zijn gedrag op micro-vlak
op macro-vlak zoveel onrecht blijft bestaan. Als dit berouw echt is, zal het ook in
het vlees snijden. ‘Penitentie’ zal betekenen dat men zich affectief en effectief
losmaakt van de mechanismen die de welvaartsmaatschappij regeren, dat men vrijkomt
uit de hang om steeds meer te verdienen (de ogen sluitend voor de vraag: ‘heb jij
ook zoveel ten koste van zovelen?’), uit de vanzelfsprekendheid van méér consumptie
als blijk van een hogere sociale status (blind blijvend voor hen die juist hierdoor
herleid worden tot wanstaltigheid), uit verslaafdheid aan reclame en publiciteit. Zulk
een ‘penitentie’ vernieuwt ons ook structureel en maakt ons gevoelig voor feiten en
noodtoestanden die we anders niet waarnemen. Is onze vernieuwing echt sacramenteel,
dan moet ze ook een nieuwe vorm geven aan ons leven zelf, structureel en in de
diepten van ons bewustzijn.
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Heeft de biecht nog toekomst?
Roger Lenaers
Wie terugdenkt aan de intense biechtpraktijk van weleer, die van de H. Hart-bonden,
van de voorbereiding op de hoogdagen, van de paasplicht met eindeloze rijen
aanschuivende penitenten, vooral wie dat zelf als biechtvader heeft doorstaan, en
zich nu voor de zo snelle verdwijning van die schijnbaar zo levenskrachtige praktijk
geplaatst ziet, kan niet anders dan zich vragen stellen en antwoorden proberen te
formuleren bij dat fenomeen. Paul Pas heeft die vragen en antwoorden beluisterd,
overdacht, uitgediept en geordend en het resultaat is een vlot leesbaar boek geworden
onder de titel: Heeft de biecht nog toekomst?1. Hij vervalt daarbij niet in het euvel
waaraan de voorbereidende documenten van de aanstaande Bisschoppensynode over
de biecht zich bezondigen, nl. zich te beperken tot het herhalen en verbinden van
bijbelse, scholastische en conciliaire uitspraken over vergeving, zonder dat de lezer
duidelijk wordt gemaakt wat die woorden te maken hebben met onze concrete
existentie, onze levenservaring als hedendaagse gelovige mens.
Op pp. 34-35 vat Pas zijn analyse van de oorzaken samen. Deels zijn die te zoeken
in de ontdekking van alternatieven voor de biecht: niet alleen de boetevieringen,
maar ook het gesprek dat de geschonden relatie herstelt of tot ommekeer voert,
counseling, de herwaarding van de belijdenis- en

1

P. Pas, Heeft de biecht nog toekomst? Niké-reeks, Acco, Leuven, 1983, 136 pp.
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berouwmomenten in de eucharistie; deels in een andere visie op God, waardoor het
o.a. ondenkbaar wordt dat zijn vergeving gebonden zou zijn aan een voorgeschreven
ritueel of zelfs aan een bepaalde kerk of zelfs maar aan een bewust Godsgeloof; deels
in een andere visie op het hierna, waardoor met de vervluchtiging van hel en vagevuur
een der krachtigste stimuli van de vroegere biechtpraktijk totaal is afgestompt; deels
in een andere visie op de moraal, met als kenmerk dat zondagsplicht en seksualiteit
uit de sfeer van doodzonde en bestraffing gehaald zijn en de biecht, die het grotendeels
daarvan moest hebben, zijn onontbeerlijkheid verloor. Als men dat alles combineert
met een laatste factor: de negatieve herinneringen die velen van het biechten
bijgebleven zijn, dan is het begrijpelijk dat de biecht als sociaal fenomeen ter ziele
moest gaan.
Maar is men met die analyse van de oorzaken wel doorgestoten tot de grond van
de zaak? Bij de lectuur van Pas kan men de indruk krijgen dat het verdwijnen van
de biecht te wijten is aan de toevallige samenloop van allerlei factoren, die alleen
door hun toevallig samentreffen zo'n vernielend effect hebben gehad, zodat in andere
constellaties (en gezien het toevallige karakter van dat samentreffen kunnen die
morgen eventueel daar al zijn) de biecht een groot deel van het verloren terrein terug
zou kunnen winnen. Daartegenover wil dit artikel de stelling verdedigen dat achter
en in die veelheid van oorzaken één fundamentele, alles verklarende kracht aan het
werk is, die de teleurgang van de biecht zoals we ze hebben gekend, onontkoombaar
en onomkeerbaar maakt, even onontkoombaar en onomkeerbaar als de verdwijning
van de alleroudste vorm van wat later biecht zou worden, de paenitientia publica
van de eerste eeuwen. Die alles verklarende hoofdoorzaak is het andere wereldbeeld
en Godsbeeld van de moderne mens, dat dus niet, zoals Pas het lijkt te stellen, enkel
een deeloorzaak van het proces zou zijn. Die nieuwe visie op God en kosmos is van
die aard dat termen als ‘vergeving’, in de zin van het ongedaan maken van een
belediging door de beledigde hogere instantie, en ‘biecht’, in de zin van rituele weg
waarlangs die vergeving gegarandeerd wordt, op de relatie van God tot de mens niet
meer toepasbaar zijn.
We moeten daarbij uitgaan van de middeleeuwse, voorwetenschappelijke opdeling
van de werkelijkheid in twee werelden, die van de mens en die van God, die van hier
en die van hierna. In de renaissance is een nieuw wereldbeeld geboren dat vooral
sinds de Aufklärung een versnelde groei heeft gekend, in de 19e eeuw een buitenen anti-kerkelijke macht is geworden en hoe langer hoe meer de cultuur van het
Westen is gaan bepalen. De voorwetenschappelijke christelijke cultuur is in wankel
evenwicht geraakt en de explosie van techniek en exacte wetenschappen sinds W.O.
II
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heeft die reus op lemen voeten doen instorten. Zeker, christenen zijn principieel niet
‘van de wereld’, maar ‘uit God geboren’, d.i. een nieuw en vernieuwend menstype
in elke cultuur. Maar ze zijn in de wereld, ze behoren tot een cultuur en hun
wereldbeeld en Godsbeeld hangt innig daarmee samen. In de mate dat een
humanistische, van wetenschappelijkheid en autonomie doortrokken cultuur haar
kracht ontplooit, houdt ‘God’, ook voor de daarin levende gelovige, op een naam te
zijn voor een machtsinstantie of machtsfiguur die regeert, heerst, beschikt. De beelden
en titels van koning, rechter, meester die beloont en straft, kortom de
monarch-van-goddelijk recht - beelden en titels uit een autoritaire maatschapijvorm
- vallen weg. Ongewild en ongeweten wellicht kleven die voorstellingen nog aan
ons overgeërfde spreken over God, en ze verraden zich in onze taal en nog meer in
onze reacties van schuldgevoel en angst en onze behoefte aan ‘vergeving’. Maar
waar God voor de moderne mens de naam is voor de Oergrond waaruit alles en allen
ontstaan, voor de Oerliefde die zich in de loop van de kosmische evolutie hoe langer
hoe intenser openbaart, voor de Oergloed waarvan wij als de sprankels zijn, voor het
Diepste van elk wezen, meer immanent in mezelf dan ik dat zelf kan zijn, moeten
de religieuze beelden van vroeger afsterven bij gebrek aan sociale en culturele
voedingsbodem.
Dat nieuwe Godsbeeld maakt heel bepaald het spreken over ‘vergeving’
onverstaanbaar. Die beeldtaal heeft haar wortels in de menselijke ervaring van
krenkingen van hoger geplaatsten, of ruimer: van mensen van wie men afhangt, die
men nodig heeft, op wier goodwill men voor zijn veiligheid aangewezen is, en die,
gelukkig voor ons, erin slagen zich over die krenking heen te zetten en zonder
revanche of bestraffing de spons over het verleden te vegen, zodat onze broze
veiligheid weer wat minder bedreigd is. Maar gekrenktheid (en vergeving is daarvan
een correlaat) duidt op menselijke kleinzerigheid en kleinzieligheid. Hoe meer iemand
vol is van zichzelf, hoe lichter hij zich beledigd voelt. Maar hoe zelvelozer en
transparanter iemand wordt, hoe meer hij liefheeft, kortom hoe meer hij godvormig
wordt, des te minder is er ruimte voor gekrenktheid en dus voor vergeving. Het enige
dat de liefhebbende mens nog kent en waardoor hij bewogen wordt, is de goddelijke
drang dat de ander zich mag omkeren, mag genezen, en de goddelijke vreugde als
dit gebeurt. De liefhebbende mens ziet alleen nog het onheil dat de ander door zijn
negatief gedrag aan zichzelf berokkend heeft. De minnende verliest zelf niets, want
God is voor hem alles, en hoe zou een ander hem God kunnen roven? Nee, de
schuldige is zelf de jammerlijke verliezer. De verloren zoon doet niet zozeer zijn
vader tekort als wel zichzelf. Dan is er ook niets meer te verge-
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ven, maar alles te redden. Bij de Oerliefde die God is, is alleen nog erbarming
denkbaar, herschepping, wil tot genezing van de mens en vreugde om de ‘ene zondaar
die zich bekeert’.
Met de doorbraak van dit nieuwe, maar toch al met Jezus in de wereld gekomen
Godsbeeld, hangt ook de doorbraak samen van een nieuwe benadering van de moraal.
I.p.v. de autoritaire moraal waarin God de wet stelt en de les spelt, de moraal van
moeten en niet mogen, van straf en beloning, met haar onvermijdelijke nasleep van
angst, schuldgevoel en aantrekking van het verbodene, treedt nu een andere moraal,
een humanistische, autonome, waarin de norm van goed en niet-goed het welzijn
van de mens is, zijn groei-in-liefde als persoon en als maatschappij. In zulke moraal,
zoals Erich Fromm onderstreept, is geen ruimte meer voor angst of schuldgevoel of
de bekoring te doen hetgeen niet mag en juist daarom zo boeiend lijkt; wel is er
overvloedig ruimte voor de erkenning van de eigen tekorten en voor een intens
verlangen dat de vertraagde groei van het zaad Gods in ons weer mag worden
geactiveerd. Er is dus wel ruimte voor ‘berouw’, maar in een andere toonaard dan
de gangbare mineurtoon, in een vreugdige toon vol belofte van toekomst. En
‘vergeving’ wordt volkomen inadequaat als beeldspraak voor de actieve relatie tussen
het absolute Goede en het eigen kwaad.
Tenslotte: het verlangen naar vergeving is in onze menselijke ervaring doortrokken
van zucht naar zelfbehoud. Het is een uiting van angst voor de slechte relatie waarvan
men de oorzaak is en waarvan men de dupe dreigt te worden. Dat is geen treurnis
om het heilige dat men geschonden heeft in zichzelf (en elders kùn je het niet
schenden), maar veeleer beduchtheid de ander als schuldeiser tegen zich te hebben
en zelf schuldenaar te zijn, d.i. verliezer en bedreigde. We willen veilig zijn. En
tegenover God heeft dat geen zin. Ook zonder door te dringen tot in het heldere
bewustzijn, is dat onderhuidse besef werkzaam en holt het de beeldtaal uit waarin
de menselijke en goddelijke ervaring van falen en nieuw begin traditioneel is
verwoord.
Om die redenen is het dringend geboden de begrippen zonde, vergeving, berouw,
uitboeting te hertalen binnen de horizon van een autonome, maar religieuze moraal.
Gebeurt dat niet, dan verspert men voor de moderne mens, naar de mate dat hij een
modern mens is, de toegang naar de diepte van leven die in die termen ligt gestold.
De nieuwe beeldspraak is zeer waarschijnlijk te zoeken in de begrippenvelden van
genezing, herschepping, nieuw begin. Zo gezien lijkt ook de poging van Paul Pas
om via een humanistische invulling van de bijbelse

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

1001
begrippen vergeving en verzoening een nieuwe toegang tot de biecht te ontsluiten,
tot mislukking gedoemd.
En dan is er nog een andere, al even beslissende hinderpaal tussen de moderne
mens en de biecht: dat nl. de weg van de genezing niet voert naar de brug van de
biecht. Het valt te vrezen dat de bisschoppen (pontifices, d.i. bruggenbouwers) in de
komende synode iets zullen proberen dat we in ons landje maar al te goed kennen:
een brug bouwen in de wildernis, een brug waar geen weg op aansluit. Het is nl. niet
in te zien hoe een biechtritueel met zijn belijdenis en zijn absolutie door een met
jurisdictie beklede vertegenwoordiger van een verre bisschop, uit zich (ex opere
operato, zoals het in het theologische vakjargon heet) een verandering van iemands
innerlijk zou bewerken. Absolutie is perfect denkbaar in een heteronome moraal- en
Godsvisie: vergeving is daar immers de beslissing van de gezagsinstantie de krenking
niet na te dragen. Maar zelfs al absolveert iemand honderd keer, het wezenlijke van
het genezingsproces ligt niet in de hand van hem die absoluties uitspreekt; het ligt
exclusief bij de mens die verandert of minstens wil veranderen, die dat poogt, hoopt,
soms alleen maar machteloos verlangt. Is er echter geen samenhang te vinden tussen
genezing en biechtritueel, er is er des te meer tussen genezing en besef van
tekortkoming, onafheid, ‘zonde’, onheilighied, ongeheeldheid; zulk besef baart nl.
verlangen naar heelheid en dat is al genezing: ‘Je zou Me niet zoeken, als je Me al
niet gevonden had’.
Als dit alles klopt, is het antwoord op de vraag die Paul Pas tot titel voor zijn boek
heeft gekozen, resoluut: ‘Nee!’. Er lijkt wel nog enige toekomst weggelegd voor de
boeteviering, desnoods in heel kleine groepjes, zo klein zelfs dat er nog slechts ‘twee
in mijn Naam vergaderd zijn’. In het voorbijgaan zij opgemerkt dat ‘boeteviering’
geen oxymoron is, geen botsing van tegenstrijdige termen. Het Nederlandse woord
‘boete’ heeft immers als eerste betekenis (getuige Van Dale) die van genezing, herstel.
Onze taal lijkt daar wijzer te zijn dan haar gebruikers. En genezing is iets dat men
als een genade kan vieren. Hoe komt die genezing dan via de boeteviering wél tot
stand? Wezenlijk door het samen luisteren, zingen, bewustworden, belijden (niet per
se volgens de tridentijnse normen van soort en getal), door de werkzame
tegenwoordigheid van de genezende Christus in die gemeenschap waar twee of drie
in zijn Naam samen zijn, door de verkondiging van Gods vergeving, die dan beter
genoemd wordt: de niet aflatende trouw van God en zijn oproep en aanbod van nieuw
begin. Dat alles kan een mens honger en dorst doen krijgen naar heelheid, naar een
toekomst die het verleden verzwelgt, en zo dat vernieuwde begin tot stand brengen.
Daarbij heeft de beeldtaal ‘genezing’ nog dit voor op die van
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‘vergeving’, dat het bij vergeving alles of niets is: de misstap is vergeven of is het
niet, terwijl het in de werkelijkheid (en in de genezing) altijd gaat om minder en
meer.
Wat kan de Synode dan concreet bewerken? Zelfs als een deel van de bisschoppen
al in de boven beschreven richting zou denken, dan blijft daar het onoverkomelijke
probleem van een universele kerk die in verschillende culturen tegelijk geïncarneerd
is of moet zijn. Een centraal gezagsorgaan kan onmogelijk enig voorschrift, formule,
beeld of ritueel ontwerpen of voorschrijven dat voor al die culturen tegelijk zinvol
zou zijn. Een benadering die uitstekend is voor Centraal-Afrika, is het daarom lang
nog niet voor ons. En wat bij ons weldoend en bevrijdend kan werken, zou in India
de groei kunnen belemmeren. Gelijkschakeling is een behandeling naar het recept
van Procrustes. Heil is daarvan niet te verwachten. De beste dienst die de Synode
daarom aan de kerk kan bewijzen, lijkt te zijn de verbodstekens op te ruimen die het
kerkelijk gezag geplaatst heeft op de weg van een geloof dat de secularisering au
sérieux probeert te nemen, en zoals bij het opkomen van de privé-biecht in de vroege
middeleeuwen, de gelovigen niet te verhinderen noodbruggen te bouwen waar en
zoals daaraan behoefte is. De kerkleiding kan die nadien altijd nog komen inwijden.
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Edie & Andy en de Silver Sixties
Paul Casparie
De Engelse biograaf Lytton Strachey zegt in zijn voorwoord van Eminent Victorians,
dat de geschiedenis van de Victoriaanse tijd nooit geschreven zal worden. Omdat
we er teveel van weten. Het materiaal valt niet meer te overzien. Daarom kan de
historicus zijn onderwerp beter zijdelings benaderen en uit de oceaan van gegevens
een karakteristiek specimen opvissen dat de moeite waard is zorgvuldig bestudeerd
te worden.
Als er over de Victoriaanse tijd al te veel bekend is, hoe moeilijk moet het dan
zijn om het verhaal van de jaren zestig te vertellen. Gelukkig zijn er biografen die
ook uit dit tijdperk karakteristieke figuren naar boven halen die iets over deze jaren
kunnen verduidelijken. Een van die figuren was Edie Sedgewick. Zij kwam uit een
rijke Amerikaanse familie, ging in de jaren zestig naar New York, was enige tijd
‘Superstar’ in de entourage van Pop-art kunstenaar Andy Warhol, dreef op peppillen
en amfetamine-injecties van de ene party naar de ander, ging korte tijd met Bob
Dylan, speelde de hoofdrol in Chiao! Manhattan, film over ‘The Silver Sixties’ in
New York, probeerde het rustiger aan te doen in Californië en diverse psychiatrische
inrichtingen, trouwde met een eenvoudige hashroker en overleed een half jaar later,
28 jaar oud, gestikt in haar slaap, opgebrand aan peppillen en een ‘fast way of living’.
Een boek over haar leven, vorig jaar in Amerika verschenen, is daar al snel een
bestseller geworden.
Die biografie over Edie, door Jean Stein, in samenwerking met redacteur George
Plimpton, is een opmerkelijk boek, alleen al door de vorm1. De tekst bestaat uitsluitend
uit interviews. Jean Stein heeft er tien jaar over

1

Jean Stein & George Plimpton (ed.), Edie: An American Biography, Alfred A. Knopf, New
York, 1982.
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gedaan om alle kennissen, vrienden en familieleden van Edie te ondervragen. Die
verhalen, gedeeltes ervan, zijn zo geordend dat je van voor naar achter het leven van
Edie krijgt te horen, in de woorden van al die mensen die haar gekend hebben. Zonder
verbindende tekst. Er staan wel veel foto's in.
Het is al veelzeggend dat Jean Stein zich van elke interpretatie onthoudt. De
commentaarloze weergave van al dat gepraat is kennelijk de meest adequate
benadering van de ‘Silver Sixties’. Warhol zelf heeft indertijd een ‘roman’ gemaakt,
‘A’, die bestaat uit de uitgetikte bandopnamen van vierentwintig uur geklets van de
mensen om hem heen. Het ontbreken van subjectiviteit in Edie doet ook denken aan
een van de interesantste experimenten uit de Amerikaanse literatuur: de roman JR
van William Gaddis, een boek van meer dan zevenhonderd bladzijden: uitsluitend
dialoog, gepraat, gebroken zinnen, vergaderingen, telefoongesprekken. De
koelrealistische weergave van een door moderne communicatietechnieken steeds
chaotischer wordende wereld.

Edie Sedgewick
De Sedgewicks waren zeer rijke mensen, Amerikaanse aristocratie, in een lijn die
teruggaat op de ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring. In de laatste
drie generaties echter voltrekt zich een proces van degeneratie, zoals bij zoveel
families die leven van geërfd kapitaal. Interessant is vooral om te zien hoe in elke
fase van de ondergang de maatschappelijke condities van die tijd weerspiegeld zijn.
De grootouders van Edie kun je nog voorname mensen noemen, die weliswaar het
leven leiden van de nietsdoende klasse, maar een oprechte belangstelling hebben
voor kunst en cultuur. Excentriek, maar wel beschaafd, erudiet en met gevoel voor
traditie. Met Edies vader, Francis Sedgewick, begint het proces van verloedering
duidelijk zichtbaar te worden. Hij is de verpersoonlijking van het uiterlijk
krachtsvertoon dat een inherente zwakte en karakterloosheid moet verbergen. Als
kind en schooljongen zeer ambitieus maar tegelijkertijd ziekelijk en lijdend aan
fobieën en nerveuze aandoeningen. Op Harvard studeert hij ‘Fine Arts & Finance’
maar legt zich vooral toe op sport en lichaamscultuur. Hij wil in het zakenleven maar
blijkt daar fysiek niet tegen opgewassen. Verblijft zelfs enige tijd in een psychiatrische
kliniek. Wordt wegens astma afgekeurd voor militaire dienst. Trouwt met een vrouw
uit sjieke familie en met zeer veel geld. Houdt zich na het huwelijk bezig met
beeldhouwen maar werkt vooral aan zichzelf. Een hypermascu-
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line verschijning die om zijn viriliteit te onderstrepen een hele reeks kinderen
produceert. Hij doet aan een bodybuilder denken wiens geoliede spierbundels het
resultaat zijn van hormooninjecties en uitgelezen diëten in plaats van werkelijke
prestaties. Mister America: symbool van een uit haar krachten gegroeide natie.
Het gezinsleven van de Sedgewicks speelt zich af in de provinciale beslotenheid
van een Californische ranch. Olievondsten doen de rijkdom van de familie nog
aanzienlijk toenemen. Edie heeft vóór haar veertiende jaar nog nooit een grote stad
gezien. Haar doorslaan, later, in New York, moet iets te maken hebben met die
provinciale achtergrond. Wij kennen zelf toch ook dat verschijnsel van die wild
levende types in Amsterdam die altijd afkomstig blijken te zijn uit Roermond of
Winterswijk? Op haar veertiende jaar wordt bij Edie anorexia nervosa geconstateerd.
Ze eet als een gek, om dan naar de wc te sluipen en alles weer uit te braken, waarna
ze opnieuw kan beginnen. Dat schijnt ze haar hele leven te hebben volgehouden.
Vandaar dat ze ook altijd zo mager is gebleven. Als ze negentien jaar is zit ze enige
tijd in een psychiatrische kliniek en heeft een abortus. Intussen is ze wel een
beeldschone verschijning geworden, met een onweerstaanbare charme en een
ondefinieerbare uitstraling, die haar onmiddellijk het middelpunt van elk gezelschap
maken. Ze studeert een tijdje in Cambridge, Massachusetts, ‘Kunst’ en leidt een wild
leven, met veel vluchtige affaires. Al gauw is de universiteit haar te klein. Ze stouwt
haar parelgrijze Mercedes vol met koffers en kleren en verhuist naar New York, waar
ze fotomodel wil worden. Daar kwam ze precies op tijd aan. De dolle ‘scene’ van
de jaren zestig draaide op volle toeren, en Edie was onvermoeibaar, ‘going zoom,
zoom, zoom’, naar alle parties in hotellobbies en kunstenaarsappartementen. Er
gebeurden de meest ‘waanzinnige dingen’ en overal doken ‘te gekke mensen’ op.
Alles kon. Alles? In ieder geval op het gebied van feestjes en ongewone kleren. En
dat uitzinnige gedrag sprong des te meer in het oog doordat de jaren daarvoor zo saai
waren geweest. Iets volkomen nieuws was echter dat nu mensen beroemd konden
worden die vroeger nooit aan bod zouden zijn gekomen. De ‘Supersterren’. Mensen
zonder speciaal talent maar met een intrigerend uiterlijk, een goed oog voor
extravagante kleding en het lef (de ongeremdheid) zich in het openbaar aan te stellen.
Een nieuw soort luidruchtigheid die alleen werkt als de publiciteitsindustrie volwassen
is geworden. En dat was nu precies het geval, begin jaren zestig. Publicity. Er liep
in New York een kunstenaar rond die als geen ander begreep dat dáár alles om draaide.
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Andy Warhol
In '65 ontmoet Edie voor het eerst Andy Warhol, die bleke, mysterieuze, nietszeggende
man met zijn zilveren pruik, zijn grijze lippen, zijn plastic bril: een uiterlijk als een
consumptieverpakking, dat door de jaren heen niet verandert en even herkenbaar
blijft als de soepblikken en de Coca-Cola flesjes die hij nauwkeurig heeft
nageschilderd.
Andy was op zoek naar nieuwe Supersterren, want supersterren slijten snel. Ze
mogen maar héél even beroemd zijn; om precies te zijn: vijftien minuten. Die uitspraak
van Warhol schijnt dan weer door iemand anders bedacht te zijn, en Warhol vertelt
zelf graag dat het meest wat hij doet door anderen wordt bedacht. Dat past precies
in zijn filosofie van Pop-art kunstenaar. De kunstenaar creëert niet maar gebruikt
produkten die de massacultuur heeft voortgebracht; beelden en symbolen die door
film en reclame al bij het grote publiek bekend zijn.
Warhol zelf komt ook uit de reclame, net als veel collega-kunstenaars. Hij is de
zoon van arme, Tsjechische immigranten, was als kind vaak ziek en volgde een
opleiding voor reclametekenaar en mode-illustrator. Hij wordt beschreven als een
vriendelijke, stille buitenstaander die drie keer in de week naar de kerk gaat en
gefascineerd is door film en filmsterren. En kennelijk uiterst gevoelig voor de
invloeden van de massacultuur. Volgens eigen zeggen waren zijn problemen voorbij
toen hij zijn eerste televisietoestel kocht. Truman Capote, aan wie Warhol
bewonderende briefjes schreef, noemde hem een hopeloos geval, geen kunstenaar
maar iemand die zo'n beetje in kunst geïnteresseerd is.
In het begin van de jaren zestig was Warhol opeens beroemd met zijn Comic
Strips, zijn Campbell soepblikken, zijn dollarbiljetten, zijn Colaflesjes, zijn Marlyn
Monroe's en Elvis Presley's. Hij huurt een leegstaand pand, een afgedankte tv studio,
waar iedereen die er hip uitziet (‘the beautifull kids’) kan blijven rondhangen. Het
is daar in die Factory veel roken en spuiten, veel seks, getelefoneer, parties en duizend
kleine drama's op een dag. Warhol vond het allemaal prachtig, betaalde de huur, at
snoepgoed, keek toe en wachtte af wat er ging gebeuren. Zelf heeft hij nog nooit van
zijn leven een joint gerookt. Hij maakte Polaroidfoto's en bandopnamen. Later films.
Gewoon door de camera te laten draaien, urenlang.
In '65 was Edie aan de beurt om op te treden in Warhols films. Zoals alle
Supersterren hoopte ze via deze avantgardistische maar wel zeer vervelende
undergroundfilms de sprong naar Hollywood te maken. Amerikanen zijn geobsedeerd
door Hollywood. De droomfabriek is voor hen ‘the real thing’. Dat geldt voor Warhol
op de eerste plaats. Volgens hem bestaan de
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Andy Warhol

Edie presenteert een ontwerp van Betsey Johnson
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grote emoties alleen op het witte doek. Zijn Factory is ook een soort ranzige parodie
op Hollywood. Overigens heeft geen van zijn Supersterren de droomfabriek ooit
gehaald. Alleen Warhol zelf is beroemd gebleven en mag verkeren met de echte
sterren, ze fotograferen en interviewen.
Edie begeleidde Andy een tijdje naar alle feestjes en openingen. Om het tempo
van dit leven vol te houden was een regelmatig bezoek aan Dr. Roberts nodig, ‘the
acid doctor’ die, meestal zelf geheel stoned, zijn societypatiënten volspoot met
vitamine, methedrine, amfitamine, alle soorten peppers en boosters die voorhanden
waren. Speciale mensen hadden voorrang. Edie dus ook.

Breuk
Dan komt er ruzie met Andy, over haar rol in zijn films. Edie ligt eruit. Er zijn ook
zoveel andere sterren die de aandacht van Andy proberen te trekken. In het gezelschap
dat hem omringt heerst een strikt hiërarchische orde, net als aan een koninklijk hof.
Er is daar een groot gekonkel gaande, wie de eerste mag zijn op wie Andy zijn oog
zal richten. Want het oog van Andy betekent publiciteit.
Na haar breuk met Andy Warhol gaat Edie er met Bob Dylan vandoor, die haar
echter weer gauw laat vallen, want hij was in het geheim al met een andere vrouw
getrouwd. De grote Dylan, de zanger met de boodschap, idool van de jaren zestig,
komt in dit boek naar voren als een vrij onprettig persoon. Een joodse
middenstandsjongen met een voorkeur voor mooie kleren en tamelijk vervelende
manieren. Het volksachtige karakter van zijn publieke optreden was een volstrekt
kunstmatige pose.
Edie probeert het daarna als fotomodel. Ze was betoverend genoeg om voor Vogue
gefotografeerd te worden. Ze scheen het te hebben, ze leek een succes. Dat moet ook
wel, als je haar foto's bekijkt. Toch ging er iets mis. In de wereld van de mode luistert
alles heel nauw. Men was bij de redactie wat huiverig voor haar connecties met de
drug-scene. Een professioneel model doet gymnastiek en gaat vroeg naar bed. Edie
leefde te wild en van poseren kwam niets meer terecht. Daarna ging het bergafwaarts.
Ze steekt verschillende malen haar bed in brand en ze heeft een oppasser nodig die
haar speedinjecties geeft in haar met lidtekens overdekte billen. Ze gaat de hoofdrol
spelen in de film Chiao! Manhattan, een film verité over de underground en ook
eigenlijk over haar eigen leven. De cast wordt beschreven als ‘a bunch of loonies’,
die dagelijks moet worden volgespo-
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ten door Dr. Roberts, ‘to get their hearts started’. De opnamen ontaarden in volledige
chaos en destructiviteit.
Edies ondergang kan niet geheel op rekening van de jaren zestig geschoven worden.
Iemand met zo'n verwarde geest en in zulke ongeregelde omstandigheden opgegroeid,
moet wel verkeerd terecht komen. In feite bestond er al een voorbeeld in de familie,
een achternicht die op de foto een opvallende gelijkenis met Edie vertoont:
beeldschoon en met een volle, sensuele mond. Ze mocht in een Broadwaystuk
meedoen, kon niet acteren maar kreeg de showbizz in de bol, weigerde een
onopvallend leven te accepteren en pleegde zelfmoord. Toen waren er nog geen
undergroundfilms en supersterren.
In eerste instantie is er in het geval van Edie sprake van een klassiek conflict tussen
een autoritaire vader en een ongehoorzame dochter. Francis Sedgewick ging er prat
op dat zijn kinderen bang voor hem waren. Maar enige richting geven aan hun
ontwikkeling kon hij niet. De holle krachtpatser werd te zeer door zichzelf in beslag
genomen om te zien wat er met zijn kinderen aan de hand was. En Edies moeder
stond te veel op de achtergrond om enige invloed uit te oefenen. In voorgaande
generaties, toen er nog geen publiciteitsindustrie was, zou deze situatie zijn uitgelopen
op een drama dat binnen de familiekring was gebleven. De manier echter waarop
Edie ten gronde is gegaan weerspiegelt in hoge mate de karakteristieke
omstandigheden van de jaren zestig, de tijd waarin mensen met weinig verstand maar
een fascinerend uiterlijk dank zij de op gang komende publiciteitsmachine in het
middelpunt van de belangstelling komen te staan, eventjes, ‘vijftien minuten’, om
daarna als versleten consumptieartikel te worden weggegooid. Warhol noemde ze
‘pea-brained people with a flair for comedy and clothes’.
Charme is moeilijk te omschrijven. Wat maakt dat bepaalde mensen ‘het’ hebben?
Edie belichaamde in ieder geval het schoonheidsideaal van de jaren zestig: heel
mager en van een nerveuze, hongerige expressiviteit; intens en verward, zoals je ook
aantreft bij beroemde fotomodellen als the Shrimp en Twiggy. Alsof er opeens zoveel
te doen was dat niemand tijd had om te eten en te slapen. Vandaar ook die donkere
kringen onder de ogen en die zware opmaak. Edies labiliteit moet eveneens hebben
bijgedragen tot haar toverkracht. Een kwikzilveren flexibiliteit, waardoor ze direct
in iedere situatie paste, niet weloverwogen maar intuïtief, en ook tegelijkertijd als
persoon onbereikbaar.
In Andy Warhol ontmoette Edie haar noodlot. De man die haar kwaliteiten ontdekte
gaf ook de aanzet tot haar ondergang. Warhol wordt gefascineerd door rijke mensen.
Als verlegen jongen van eenvoudige komaf, wil
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hij ze graag assisteren bij het verbrassen van hun kapitaal. Niet als een uitbuiter maar
als een afstandelijke manipulator van hun grillen en uitzinnige behoeften. In Warhol
krijgt de jet-set de kunstenaar die zij verdient. Hijzelf blijft er onbewogen onder. Het
slopende leven dat zich rondom hem afspeelt schijnt hem niet te raken. Hij is om zo
te zeggen niet kapot te krijgen. Daar is geweld voor nodig. Dat gebeurt dan wanneer
hij op 3 juni 1968 wordt neergeschoten in het kantoor van de Factory, door een
juffrouw van de Woman Lib beweging die meer aandacht wilde hebben. Enige dagen
zweeft hij tussen dood en leven. Op het moment dat hij weer bij bewustzijn komt,
hoort hij een televisieuitzending van een uitvaartdienst. ‘Dat is voor mij!’ is zijn
eerste gedachte. Maar het is een begrafenismis voor Robert Kennedy die een dag na
de aanslag op Warhol is doodgeschoten. Andy's grootste teleurstelling was dat een
geplande coverstory in Life over hemzelf nu verdrongen wordt door het nieuws over
Kennedy's dood. Nadat Andy weer hersteld is, mag de beroemde modefotograaf
Richard Avedon zijn lidtekens fotograferen. ‘You put your scars to work for you’,
zegt Andy, en over het moment waarop hij werd neergeschoten: ‘It was like watching
tv’.
Na deze moordaanslag schijnt al het gevoel uit hem verdwenen te zijn. The Factory
wordt een kantoor waar geld verdient moet worden met kunst. ‘Big Business is veel
leuker dan kunst’. Warhol concentreert zich nu vrijwel uitsluitend op publiciteit. Hij
geeft een blad uit, Interview, waar tussen grote modefoto's het gebabbel van de jet-set
letterlijk staat opgetekend. De inhoud wordt geheel door de bandrecorder
geproduceerd. Verder maakt Warhol op bestelling portretten van de groten der aarde.
Vooral de Shah van Iran was een goeie klant van hem. Warhol laat zichzelf graag
een spiegel noemen. Genadeloos weerkaatst hij de maatschappij om hem heen. Thuis
kijkt hij het liefst televisie (‘Een hele dag televisie is als een hele dag leven’), bladert
in tijdschriften, hangt aan de telefoon en eet snoepgoed. Hij weet ook alles van
make-up: ‘Ik gebruik het niet maar ik koop het wel en ik denk er veel over na’.
Kappers bezetten in deze wereld sleutelposities.

Manipulatie van symbolen
De nadrukkelijkheid waarmee Warhol zich aan een oppervlakkige consumptiecultuur
overgeeft die vooral sinds de jaren zestig tot bloei is gekomen, is in feite zijn
commentaar als kunstenaar op de wereld zoals hij die om zich heen aantreft, niet
door een intellectuele analyse of een moralisti-
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sche veroordeling, maar door een gestileerde manipulatie van de symbolen die
veelzeggend zijn voor zijn tijd.
Ook Edie was een symbool. Van een verloederde Amerikaanse geldaristocratie,
die zich alles kon permitteren, in een tijd waarin opeens alles mogelijk leek. Nadat
ze voorgoed uit New York vertrokken is, terug naar de ranch van haar ouders in
Californië, wil het niet meer goed met haar komen. De film Chiao! Manhattan wordt
voltooid. Edie treedt voornamelijk topless op, om haar nieuwe silicone borsten goed
te laten zien. In een kliniek voor drugverslaafden leert ze een jongen kennen met wie
ze trouwt, na eerst nog een tijdje bij de Heli's Angels te hebben rondgehangen. Een
half jaar later blijft ze dood in haar bed liggen, overleden aan een overdosis
barbituraten.
Haar biografie, die een indringend beeld geeft van New York in de jaren zestig,
kan een gedeeltelijk antwoord verschaffen op de vraag waarom de hooggestemde
verwachtingen uit die tijd niet zijn waargemaakt. De revolutie van die jaren had
kennelijk toch meer betrekking op het consumptiegedrag en het gebruik van de media,
dan op een verandering van maatschappelijke verhoudingen. De rellerige
uitgelatenheid van die jaren bleek naderhand weinig gevolgen te hebben voor de
politieke situatie. Alleen de jetset kon zich meer permitteren, zoals Warhol heeft
laten zien. Hij vat het hele misverstand treffend samen wanneer hij over Studio 54,
de beruchte New Yorkse disco zegt: ‘Nee, ik geloof niet dat het in Studio 54 als in
het heidense Rome toegaat. Ik denk dat het meer lijkt op de vierde klas middelbare
school’.
De biografische aantekeningen op het eind van het boek tonen het vervolg op de
‘Swinging Sixties’: ‘staying mellow in California’. Herstellen in een therapeutische
commune met veel Zen, ‘creating things in a more relaxed way’. De wereld van de
Serial. De duffe meligheid van de uitgebluste jaren zeventig.
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V.S. Naipaul en Joseph Conrad
Dick Schlüter
Het is opvallend dat in artikelen en boekbesprekingen met betrekking tot de schrijver
V.S. Naipaul (geboren in 1932) regelmatig vergelijkingen worden getrokken met het
literaire werk van Joseph Conrad (1857-1924). Naipaul zelf heeft ook brandstof voor
dit vuurtje aangedragen door zich positief over een inhoudelijke verwantschap uit te
laten in het essay Conrad's Darkness, opgenomen in het boek The Return of Eva
Peron, with The Killings in Trinidad (1981)1. Het grootste deel van het essay gaat
echter over stilistische op- en aanmerkingen en het verband dat er is tussen de relatief
late start van Conrad als schrijver en de invloed hiervan op zijn literaire werk. De
inhoudelijke gelijkenis komt maar zeer kort aan de orde en komt erop neer dat Conrad
rond 1900 al aangaf dat er sprake is van ‘half-made societies’ in de Derde Wereld,
die door eigen interne zwakte, corruptie en tegenstellingen gedoemd waren om
‘half-made’ te blijven. Omdat Naipaul terecht uitgaat van een verband tussen leven
en literair werk van schrijvers, keek hij, naast een inhoudelijke overeenkomst, ook
naar een biografisch raakvlak. Beiden zouden volgens hem een versplinterde culturele
ervaringswereld gemeen hebben. Dat een gedegen uitwerking van deze twee
beweringen in het essay van Naipaul ontbreekt is niet zo verrassend. Naar mijn
mening is op het punt van inhoudelijke gelijkenis, zowel als wat het biografisch
raakvlak betreft, enige twijfel op zijn plaats. Aan de hand van een viertal punten wil
ik daarop nader ingaan: 1. De tijdgeestverschijnselen ten tijde van Conrad en Naipaul,
speciaal met betrekking tot de zogenaamde Derde Wereld. 2. De rol van de ‘darkness’-

1

Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, 1981, pp. 199-218.
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gebieden en de ‘half-made societies’ in het literaire werk van Conrad, respectievelijk
Naipaul. 3. De behandeling van mens en cultuur in het werk van Conrad en Naipaul.
4. Enige opmerkingen over de biografische gegevens van de beide schrijvers.
Joseph Conrad (1857-1924) heeft het volgende literaire werk geheel of
gedeeltelijk op zijn naam staan:
Romans: Almayer's Folly (1895), An Outcast of the Islands (1896), The
Nigger of the ‘Narcissus’ (1897), Lord Jim (1900), Nostromo (1904), The
Secret Agent (1907), Under Western Eyes (1911), Chance (1913), Victory
(1915), The Shadow Line: A Confession (1917), The Arrow of Gold (1919),
The Rescue (1920) en The Rover (1923).
Met schrijver F.M. Ford schreef hij de volgende drie romans: The Inheritors
(1901), Romance (1903) en The Nature of a Crime (1924).
Een zeer belangrijke bijdrage aan de Engelstalige literatuur vormen
Conrads korte verhalen: Tales of Unrest (1898), Youth: A Narrative and
Two Other Stories, Heart of Darkness (1902), The End of the Tether (1902),
Typhoon and other Stories (1903), A Set of Six (1908), Twixt Land and
Sea (1912), Within the Tides (1915) en Tales of Hearsay (1925). Verder
zijn er de autobiografieën: The Mirror of the Sea, Memories and
Impressions (1906), A Personal Record (1912), Notes on my Books (1921)
en Last Essay (1926).
Vidiadhar Surajprasad Naipaul werd in 1932 geboren. Van hem is tot nu
toe het volgende werk verschenen:
Romans: The Mystic Masseur (1957), The suffrage of Elvira (1958),
Miguel Street (1959), A House for Mr. Biswas (1961), Mr. Stone and the
Knights Companion (1963), The Mimic Man (1967), A flag on the Island
(1967), In a Free State (1971), Guerillas (1975), A Bend in the River
(1979).
Reisreportages: The Middle Passage (1962), An Area of Darkness (1964),
India, A Wounded Civilization (1977), The Return of Eva Perron, with
The Killings in Trinidad (1980) en Among the Believers, An Islamic
Journey (1982).
Geschiedkundig werk: The Loss of El Dorado (1969).
Een bundel met essays over uiteenlopende onderwerpen: The Overcrowded
Barracoon (1972).
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Tijdgeestverschijnselen
Joseph Conrad schreef rond de eeuwwisseling en de uitwerking van zijn thema's
berust op ervaringen en impressies die hij vooral voor 1890 (!) heeft opgedaan.
Terwijl V.S. Naipaul met ervaringen en impressies werkt die zijn opgedaan na de
Tweede Wereldoorlog, met een zwaartepunt na 1960 (!). De periode daartussen is
er in de wereldgeschiedenis juist een geweest van zeer ingrijpende veranderingen.
Niet alleen de twee wereldoorlogen maar ook het groeiende nationalisme en de
daarmee gepaard gaande dekolonisatie-verschijnselen hebben daar veel toe
bijgedragen. Het gaat dus om twee zeer verschillende ervarings- en leefwerelden.
Verder is daartussen geen sprake geweest van soepel verlopende historische processen,
maar eerder van schoksgewijze veranderingen, die in relatief korte tijd plaatsgevonden
hebben. Ten tijde van Conrads leven bereikte de kolonisatie haar hoogtepunt. De
inwerking van de kolonisatie nam in bijvoorbeeld Afrika de vorm aan van zogenaamde
‘Raubwirtschaft’. In het boek Heart of Darkness2 wordt dit voor het Kongo-bekken
door Conrad zijdelings zeer goed beschreven. De Derde Wereld waar Naipaul 70
jaar later mee te maken heeft is een geheel andere. Daarin spelen nationalisme,
acculturatie van eigen en westerse cultuur, dekolonisatie-trauma's, structurele
afhankelijkheidsrelaties in economische zin en de toenemende kloof tussen arm en
rijk de boventoon. Dit is een fundamenteel verschil met de koloniale wereld zoals
Conrad die in zijn tijd verkende. De opmerking van Naipaul in het essay Conrad's
Darkness: ‘Conrad's value to me is that he is someone who sixty to seventy years
ago meditated on my world, a world I recognize today’ (p. 210) is te generaliserend.
De intrinsieke veranderingen in de (Derde) Wereld zijn in de tussenliggende periode
te groot geweest om een inhoudelijke vergelijking te rechtvaardigen.

‘Darkness’ en ‘Half-made societies’
De rol van de ‘darkness’-gebieden en de ‘half-made societies’ in het werk van Conrad,
respectievelijk Naipaul, is een geheel verschillende. Bij Conrad staat namelijk de
psychologische analyse voorop. Terwijl voor Naipaul de sociaal-culturele analyse,
toegepast op de maatschappijen van Derde Wereld-landen, centraal staat. Om zijn
psychologische analyses te

2

Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, 1973.
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kunnen verdiepen, kiest Conrad in Heart of Darkness en Nostromo3 voor het neerzetten
van de hoofdpersonen in ongebruikelijke situaties. De functie van Afrika in Heart
of Darkness is om te onderzoeken en aan te geven, hoe sterk de greep van de civilisatie
- die Conrad als een dun vlies ziet - op verschillende menselijke karakters werkt.
Dienstbaar gemaakt aan dit psychologische doorgrondingsproces, wordt de Afrikaanse
cultuur in het boek dan ook weinig gedetailleerd en als primitief en mysterieus
behandeld. Naipaul houdt zich zeventig jaar later juist wel met de dan geldende Derde
Wereld-realiteit bezig. Een belangrijk deel van zijn literaire werk bestaat dan ook
uit reisverslagen. In zijn romans zit de sociaal-culturele analyse heel subtiel verpakt,
maar ze is onmiskenbaar aanwezig. Voor de roman A Bend in the River bijvoorbeeld4
is het verhelderend om eerst het reisverslag A New King for the Congo: Mobutu and
the Nihilism of Africa5 te lezen. Behalve Afrika heeft Naipaul zich ook beziggehouden
met het Caribisch gebied, India, Argentinië en recentelijk met een viertal landen in
de islamitische wereld. Behalve reisverslagen leverden deze verkenningen ook romans
op. In beide uitwerkingen blijft het kernpunt: dieper doordringen in het innerlijk
wezen van samenlevingen in de Derde Wereld. Een ideologische stellingname wordt
daarbij door hem vermeden, maar aan een morele kan ook Naipaul niet ontkomen.
Het boek Nostromo van Conrad vraagt aparte aandacht. Hierin gaat Conrad
namelijk, naast gepsychologiseer, het verst in een sociale analyse van een
buiten-Europese samenleving. Deze samenleving is een historisch, geografisch en
cultureel door Conrad in elkaar gezet geheel. Costaguana vertoont echter veel
gelijkenis met de geschiedenis van landen in Midden- en Zuid-Amerika in de 19e
eeuw. Uit zijn interactie-analyse komt de druk naar voren van buitenlandse
commerciële en materiële belangen op de hoofdpersonen in het boek. Er is een nauwe
band in Nostromo tussen het zilver, de revolutie en de contra-revolutie en het reageren
daarop van de hoofdpersonen.
Naipaul wijst er in zijn literaire werk juist op, dat naast de culturele en materiële
beïnvloeding van het Westen er in de Derde Wereld-landen ook veel intrinsieke
zaken niet deugen. Hierdoor wordt de ontwikkeling vertraagd, tegengehouden of
zelfs afgebroken, waardoor deze samenlevingen ‘half-made societies’ blijven. Naast
verschillen is er als overeenkomst tussen Nostromo en de thematiek van Naipaul aan
te wijzen, de confrontatie

3
4
5

Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, 1963.
Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, 1980.
In The Return of Eva Perron, pp. 167-198.
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van de (sterke) Westerse Wereld met de (zwakkere) niet Westerse Wereld. De punten
van overeenkomst zijn desondanks te globaal om een inhoudelijke overeenkomst te
kunnen rechtvaardigen. Niet alleen vanwege de verschillende grondpatronen van de
schrijvers - psychologische contra sociaal-culturele analyse - maar ook vanwege het
feit dat Nostromo in het oeuvre van Conrad een buitenbeentje is.

Mens en Cultuur
Zoals boven al in het kort is aangegeven, staat de mens op een speciale manier in
het werk van Conrad centraal en is cultuur vooral synoniem met civilisatie. De
civilisatie van de mens wordt in de ogen van Conrad bepaald door de mate van
‘restraint’, ‘solidarity’ en ‘fidelity’6. Tevens komt het belang van ‘efficiency’ en
‘work’ naar voren in onder andere Heart of Darkness. De civilisatie, gedragen door
individuele mensen, komt dus niet voort uit het innerlijk van de mens. Dit innerlijk
is namelijk, volgens Conrad, atavistisch. Dit geloof in een geseculariseerde,
zelfstandige mens, in wezen in eenzaamheid opererend met innerlijke oerkrachten
en een uiterlijk gedragen civilisatie was in die tijd zeer modern.
V.S. Naipaul gaat als 20e eeuwse schrijver ook uit van een innerlijk
geseculariseerde, eenzame mens. Dat het geloof ook geen alternatieve en ideologische
toekomst voor samenlevingen in zich heeft, laat hij zien in zijn jongste boek over de
islam, Among the Believers. An Islamic Journey7. Wat de mens eigenlijk is, kan niet
zijn wat hij denkt wat hij is, maar wat hij doet. Daar zijn Conrad en Naipaul het
tenminste over eens. Het atavistische element dat Conrad als psychologische
ondergrond koestert, vinden we bij Naipaul niet. De mensen in zijn boeken zijn
getekend door de wisselwerking tussen hun eigen persoonlijkheid en het ‘half-made’
karakter van de Derde Wereld, voortkomende uit de koloniale periode. Kenmerken
van deze mensen en samenlevingen zijn volgens Naipaul:
- Ondanks het verdwijnen van het Westen uit de directe bestuursstructuur is er
in veel Derde Wereld-landen sprake van mensen met een ‘colonial feeling’. Dit
heeft te maken met een zich beschermd voelen. De oorsprong van dit gevoel
stamt uit de koloniale tijd.

6

7

In een behandeling van leven en werk van Joseph Conrad wordt dit goed aangegeven door
J. Berthoud, Joseph Conrad. The Major Phase, Cambridge University Press, Cambridge,
1978, pp. 13-16.
Vintage Books, New York, 1982.
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- Door het kolonialisme zijn de oude historische wortels geheel of gedeeltelijk
doorgesneden, waardoor tradities in waarden en normen vervangen zijn door
op ‘colonial mimicry’ gebaseerde maatschappelijke en persoonlijke invullingen.
- Het doorsnijden van de traditionele wortels zorgt voor verlies van eigenwaarde
en historisch gevoel voor het eigen verleden. Er is veel overname van materiële
belangen op gang gekomen ten koste van principes.

De samenlevingen in de Derde Wereld ziet Naipaul als erg fragiel en over hun
toekomst is hij vanaf de jaren zestig alleen maar somberder geworden. De
geschiedenis van de Derde Wereld is voor hem een ironie geworde, zonder oplossing,
zonder verlossing of verzachtende omstandigheden, met versplintering van tradities
waartoe de slachtoffers, maar ook de onderdrukkers, wreed worden veroordeeld. Dit
is een veel somberder stellingname dan Conrad in zijn tijd innam. Deze zag de
toekomst ook weinig rooskleurig tegemoet (de atavistische ondergrond in de mens,
de thematiek van Nostromo), maar was desondanks overtuigd van de geestelijke
kracht van de mensheid; ‘The mind of men is capable of anything - because everything
is in it, all the past as well as all the future’8. Conrad gaat er vanuit dat een vasthouden
aan positieve illusies de mensheid een uitweg biedt om te komen tot een betere
samenleving. Ook op het gebied van mens en cultuur is er dus een duidelijk verschil
in visie tussen Conrad en Naipaul.

Biografische verschillen
Zowel bij Joseph Conrad als V.S. Naipaul wordt het literaire werk sterk bepaald door
hun reiservaringen. Voor Naipaul is het belangrijkste biografisch punt van
overeenkomst tussen hen beiden een versplinterde culturele ervaringswereld. Voor
Naipaul gaat deze stelling zeker op. Vidiadhar Surajprasad Naipaul werd op 17
augustus 1932 op het Zuidamerikaanse eiland Trinidad geboren. Een samenleving
die een smeltkroes is van verschillende rassen en culturen, elk met hun eigen
historische achtergronden. Naipaul werd in deze Engelse kroonkolonie geboren als
derde generatie-lid in een uit Oost-India stammende hindoefamilie behorende tot de
priesterkaste der Brahmanen. Naipaul heeft zich nooit bekeerd tot het hindoegeloof
en de daarmee samenhangende sociale regels. Op 18-jarige leeftijd vertrok hij naar
Engeland om een studie Engels op de Universiteit van

8

In Heart of Darkness, p. 52.
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Oxford te volgen. Sindsdien is het Engelse platteland zijn nieuwe woonplaats
geworden van waaruit hij regelmatig afreist om Derde Wereld-landen te bezoeken9.
Conrad Korzeniowski werd in Russisch Polen geboren in 1857. Polen was op dat
moment een tussen Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Pruisen verdeelde natie. Zijn
ouders behoorden tot de Poolse landadel. Conrad werd dus in een natie geboren met
een lange historische traditie, eigen cultuur en sterk nationalistische gevoelens. Nadat
zijn ouders waren overleden kwam Conrad onder voogdij van een advocaat. Als
17-jarige vertrok hij naar connecties van zijn voogd in Marseille om een
zeemansloopbaan te beginnen, die tot 1889 duurde. Desondanks bezocht Conrad
regelmatig Krakow en hield hij eveneens schriftelijk contact met zijn voogd, die in
1894 stierf. Ook daarna bezocht Conrad regelmatig Polen en in Londen telde zijn
vriendenkring verschillende Poolse emigranten. Ondanks zijn Engelse nationaliteit
sinds 1886 en leven in Londen sinds 1892 is Conrad niet alleen trouw gebleven aan
het Europese cultuurgebied, maar heeft hij zich tot aan zijn dood in 1924 verbonden
gevoeld met de Poolse natie10. Van een culturele ontworteling is kortom veel minder
sprake dan Naipaul in zijn essay naarvoren brengt.
Dat er kritiek noodzakelijk is op de inhoudelijke vergelijking en het daaraan door
Naipaul geknoopte biografisch raakvlak met Conrad, doet uiteraard niets af aan zijn
belang als schrijver. Het inhoudelijke belang van V.S. Naipaul is, dat hij in een zeer
vroeg stadium het Westen en de Derde Wereld wees op de intrinsiek in de Derde
Wereld aanwezige factoren die bijdragen tot de onderontwikkeling. Deze factoren
stemden hem vanaf de jaren zestig somber, door de excessen die hierdoor volgens
hem mogelijk zouden zijn. De achtergronden van het gedrag van Idi Amin in Oeganda,
keizer Bokassa in de Centraalafrikaanse Republiek, de Rode Kmer in Cambodja en
de martelpraktijken van de verschillende junta's in Midden- en Zuid-Amerika geven
steun aan Naipauls vroeg ontwikkelde opvattingen. Net zoals de moderne mensvisie
van Conrad in zijn tijd, valt het Naipaul aan te prijzen dat hij een voorlopersfunctie
vervult in het sociaal-cultureel analyseren van Derde Wereld-landen. Dit onderstreept
nog eens extra zijn onmiskenbare schrijverstalent.

9

10

Biografische informatie over V.S. Naipaul is o.a. te vinden in R.D. Hamner, Critical
perspectives on V.S. Naipaul, in een verzamelbundel uitgegeven door Heinemann, Londen,
1979.
Encyclopaedia Britannica, deel 5, 1981, pp. 29-31, geeft een goed biografisch overzicht.
Verder kan ik verwijzen naar J. Berthoud, op. cit.
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Water... Water. Marsmans ‘Herinnering aan Holland’
Lieve Scheer
Marsman is vooral bekend als vitalist; meer dan zijn gedichten vol heftige levensdrift
of somber pathos spreken de serenere landschapsschilderingen aan. Vooral aan de
eigen streek, Nederland, heeft hij een paar mooie stukken gewijd. Hier wil ik een
daarvan wat grondiger voorstellen.

Herinnering aan Holland
Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een groots verband,
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

Het gedicht dient zich aan als een Herinnering. Marsman was nogal op reis, vooral
in het zuiden. Maar weg uit Holland kan hij toch de geboortestreek niet vergeten.
Dat hij er stil bij blijft staan voor een gedicht, wijst erop dat heimwee hem drijft.
Liefde zou ik het niet noemen; 't is eerder
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een binding, wat insluit afkeer en vrees. Beeld voor beeld ziet hij alles terug tot, in
het tweede deel van de tekst, ook de emoties wakker worden.
Herinnering aan Holland. De dubbele h in de titel klinkt als een zucht, zucht van
heimwee of van lijden onder de doem van wat hij zich herinnert? Die zucht schept
ook een diepe adem, een wijde lucht boven een weids land.
De herinnering mondt uit in een doelbewust te binnen roepen, een terugdenken:
Denkend aan Holland. Het deelwoord denkend schept een duur, en de zinsbouw
opent zich voor een brede tijdeloosheid, waarin oog en hart aan het wegdromen gaan.
Tot hij ineens, concreet, het land voor zich ziet.
Het eerste wat hij ziet, is water, in het meervoud: zie ik brede rivieren. Het is een
vlak land: je ziet er verscheidene rivieren tegelijk, breed, met weinig verval. Je hoort
en voelt het statige in de lange gedragen klanken: traag door oneindig laagland gaan.
De rivieren stromen niet, vloeien niet. Ze gaan, vol van een machtige bezadigdheid,
bijna als bezielde wezens. In de echo traag laagland voelt men het sterke, zelfzekere
verdertrekken en het dubbele accent laàglànd vertraagt en verstevigt het verval. Een
lidwoord bij laagland ontbreekt; het is zo grenzeloos dat het de hele horizon vult. In
de weifelige stilte van het enjambement: ‘oneindig / laagland’ ligt een
wegschemerende diepte en de stemdaling is bijna als een grote statige bocht, nadat
we het trekkende water lang met de ogen hebben gevolgd, een gaan, door niets
verstoord.
De klankecho's spiegelen een meervoud, het ene water roept het andere op: zie rivier, traag - laag. Laagland, anders dan een verkaveld ‘velden, weiden’/of
‘landschap’, roept iets groots, iets uitgestrekts op. Marsman wil de geest van een
land vatten.
Er volgt een komma, de tijd valt even stil, waarna men rijen ondenkbaar leest als
bijstelling bij rivieren, waarin ‘ondenkbaar’, ondenkbaar vele, nabepaling is bij ‘rijen’.
Na het onverwachte enjambement ijle populieren blijkt ‘ondenkbaar’ plotseling
bepaling te zijn bij wat volgt. Zulke misleiding laat de tekst vervloeien. De blik glijdt:
een scheidende ‘en’ tussen rivieren en populieren werd vermeden; het land is er te
vlak voor. Leeft trouwens niet eenzelfde leven in rivieren, populieren? Ze roepen
elkaar op; de populier, een polderboom, groeit langs het water. Zoals de rivieren
meervoudig waren, zo zijn het ook de rijen populieren: het land overtreft alle
voorstelling.
De ijle bomen wijzen op herfst, wat past bij de sfeer van ondergang verder in het
gedicht. De meeste bladeren liggen al op de grond; men kan door
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de takken heen zien. Door het enjambement komt ijle te midden van een leegte, de
leegte van herfst.
Toch is de tekst ook heel concreet; we zien een welbepaalde soort bomen:
populieren, sierlijk, luchtig en licht als hoge pluimen. Het niets meer wegende
gebladerte waait op de wind. Maar hoge pluimen, hoe kan het? Er ligt een eigenaardige
verwarring van standpunt in vervat, waarbij de blik verglijdt van het dichtbije naar
de diepte. Voor wie er vlak voor staat, zijn de bomen hoog, maar volg de rijen tot
de einder en ze worden onooglijk als pluimen. Die ‘pluimen’ zijn even iets zachts,
een fijn poëtisch lichtpunt.
Als hoge pluimen aan den einder staan. Het oneindige van vers 3 krijgt een einder,
waarop ook een afsluiting volgt, een kommapunt; de blik valt even stil. Het laagland
is bewoonbaar aan het worden. Het gaan van v. 4 is stilgevallen tot staan.
En in de geweldige/ruimte verzonken/ de boerderijen/verspreid door het land. Het
enjambement ‘geweldige / ruimte’ laat de blik een peilloze diepte bereiken, een
leegte. Hij hapert niet, maar glijdt, bestuurd door innerlijke betekenissen, die van het
hart. ‘Geweldig’ geeft iets mythisch aan de ruimte, iets wat slechts uit te drukken is
met een krachtterm. Maar er is meer: er is een zwijgend geweld aanwezig in deze
ruimte. Het enjambement laat dit voelen. Het was al merkbaar trouwens in de hoge
populieren die als pluimen bewogen werden. Hier heersen krachten die al wat door
mensen geplant en bebouwd is, nietig maken. Er komen mensen in de tekst, maar
het menselijke is onooglijk: de boerderijen zijn verzonken in de vochtige grond,
verzonken ook in traditie en verleden. In het voltooide deelwoord is de tijd
voorbijgegaan. De boerderijen zonken dieper en dieper weg. Om zich te beschermen
tegen het geweld, of dóór het geweld van de bewegende grond?
Van gaan naar staan; van staan naar verzonken; er is een verstilling gekomen, een
roerloosheid, een passieve overgave aan de grenzeloze krachten die in dit land heersen.
Die sporen van bewoonbaarheid zijn datgene waar de dichter naar op zoek was,
het bepaalde lidwoord bewijst het: ‘de boerderijen’. Daar dacht hij al aan zodra hij
de tekst begon, maar hij moest deze bewoonbaarheid eerst plaatsen in haar ontzaglijk
kader: het water, de lucht, de ruimte. En die boerderijen zijn verspreid door het land,
niet over, dan zouden ze erop liggen. Maar ook niet in. Door, bijna alsof ze door de
wind door heel het land heen geblazen werden, of door een godenhand, door het land
(handelend voorwerp) uitgestrooid en weggezonken, ingebed. Boerderijen en land
zijn door elkaar vermengd.
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Weer kwam een echo die een spiegeleffect schept. De boerderijen liggen verspreid.
Maar nu wordt de tekst stilaan drukker, vol donkere klanken, o, oo en oe:
boomgroepen, dorpen/ geknotte torens,/ kerken en olmen. Aan de boerderijen werden
twee verzen besteed; de volgende elementen krijgen maar één, of slechts een half
vers. De mensen treden op, met hun beperkte, versnipperde activiteit. De bomen en
de huizen zijn samen in groepen, dorpen, waar mensen wonen bij torens door het
voorgeslacht gebouwd en nooit afgeraakt, als geknotte bomen, tekens van afgeknapt
en door de weerspannige natuur gefnuikt idealisme. Daarnaast de dorpsboom, heel
concreet: een olm, verouderd voor iep, wat bij traditie en voorgeslacht past.
Na het concrete toekijken op allerlei dingen in het landschap wordt de blik weer
synthetisch, mythisch. Alles wordt gezien in een groots verband. De mensen worden
losgelaten. Hun sporen zijn nietig tegenover de oerkrachten die er werkzaam zijn.
Hun verband, door geestelijke activiteit herkend, sluit aan bij het vertrekpunt denkend
aan: de menselijke geest ziet de samenhang. Maar er is meer: er is ook een verband,
een verbintenis tussen de verschillende elementen die Holland besturen.
Het laatste deel van het gedicht is gewijd aan dit verband der elementen. Tot nu
toe ging de tekst over aarde en water en wat erbij hoort. Daar worden in een nieuwe
volzin aan toegevoegd lucht, zon (vuur), om te besluiten met het alom aanwezige,
indrukwekkende water.
De lucht hangt er laag. De hemel is gesloten, de lucht hangt, wegend en
neerdrukkend. Dat is zo daar (er), in dat land dat hij heeft opgeroepen. Die lage lucht
zal onvermijdelijk neerslachtige, zwaarmoedige mensen geven.
En de zon wordt er langzaam/ in grijze veelkleurige/ dampen gesmoord. Na het
luchtelement komt het vuurelement: de zon, levend en lichtgevend, maar hier
langzaam omgebracht, gesmoord. Het wordt vermeld in de lijdende vorm. Wie of
wat achter dit smoren staat, wordt niet gezegd. De zon wordt niet door, maar in
dampen gesmoord. Het gebeurt met de anonimiteit van het noodlot. Dit gesmoord
worden roept een sfeer van onheil op, gevaar, drama. Heel even was er nog een
speling van licht, een veelheid van tinten, van kleuren, ook al waren ze alle grijs,
maar zelfs dit, het allerlaatste vonkje, wordt verstikt, dooft uit. Een zo waterrijke
streek is niet alleen doorsneden van rivieren, maar zendt ook dampen uit. De wolken
waar de zon in versmoord wordt, zijn opgestegen uit het landschap zelf. Zijn
somberheid is oppermachtig. Rivieren, neergevallen water, en dampen, opgestegen
water, zij hebben een verband, zij werken samen om in dit land het drukkende te
laten heersen.
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En in alle gewesten/ wordt de stem van het water/ met zijn eeuwige rampen/gevreesd
en gehoord. Het gedicht begint met water en eindigt met water. Al de rest is nietig
daartegenover. Dit water is alom aanwezig: in alle gewesten, alle er door de natuur
geschapen streken. De assonantie van de w zet iets dynamisch op gang, iets stuwends:
‘in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen...’. Dat water
wordt mythisch vergroot tot een levend wezen, hoorbaar in een stem.
De lijdende vorm drukt passiviteit uit, gelatenheid. Een handelend voorwerp
ontbreekt. De stem is oppermachtig, niets erbuiten telt. De mens verdwijnt,
overgegeven aan een groter bestel. Een bedrijvende vorm: ‘de bevolking vreest’ zou
de mensen een zelfstandigheid geven die ze niet hebben. Rampen treffen, anders dan
ongevallen, een hele groep mensen, een bevolking. Het water in Holland is een gesel
van de natuur. Het is eigen aan het water dat het rampen meebrengt: zijn rampen, en
die rampen houden nooit op: jaar na jaar, eeuw na eeuw is de dreiging er: eeuwig.
Het water wordt gevreesd als een toekomstig onheil dat boven het hoofd hangt. Maar
die stem is niet alleen iets toekomstigs, ze is er ook nù, altijd en overal hoorbaar.
‘Gevreesd’ wordt niet alleen iets, maar iemand: het water overal in het land nu
aanwezig, wordt gevreesd als een tiran, een oppermachtig wezen. Zo is er een climax
van gevreesd naar gehoord. Het onheil komt dichterbij, de dreiging is er altijd,
onmiddellijk en acuut.
Het gedicht bestaat uit twee volzinnen, die over korte verzen met twee ritmische
toppen zijn verdeeld, zoals het wijde vlakke land verkaveld is als een lapjesdeken.
Maar zoals de rivieren, de boerderijen en de boomgroepen in elkaar hun
weerspiegeling vinden, zo geven assonanties en rijmen (om de vier verzen) een zekere
structuur, een hechtheid die het gedicht klassiek maakt van allure. Het land is
verkaveld, niet verbrokkeld. Verder valt op dat de dichter aan het begin van zijn
tweede zin een hoofdletter heeft vermeden; ook dit deed hij om in de vlakte die
opgeroepen wordt, geen breuk te veroorzaken. Het blijft effen, er steekt niets uit.
Het gedicht is heel sober, geen woord te veel. De korte verzen zijn uiterst geladen,
vol ingehouden kracht. Het is de grote kunst van Marsman dat hij met zulke
eenvoudige middelen een zo indrukwekkend beeld heeft kunnen maken van een land
en een volk geregeerd door de sombere tirannie van het water.
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Reagans economische politiek
Een tussentijdse balans
L.L.S. Bartalits
Van het economisch herstel, waartoe president Reagan als tot een kruistocht had
opgeroepen, zijn zelfs de vrij geringe, verworven resultaten nog erg onzeker. Al
kunnen de verhoogde militaire uitgaven de economie enige opleving bezorgen, de
fundamentele structurele problemen van de crisis blijven nagenoeg onaangeroerd.
Vele Amerikaanse deskundigen bepleiten dan ook een minder dogmatische aanpak
en een terugkeer naar meer realisme.

Economische politiek en militaire uitgaven
Er bestaat een onmiskenbare wisselwerking tussen economische belangen en militaire
kwesties: economische kracht bezorgt de noodzakelijke infrastructuur voor de militaire
opbouw, terwijl militaire kracht, als onderdeel van een politieke strategie,
economische voordelen kan helpen afdwingen. Wie een vergelijking maakt tussen
de militaire uitgaven en een andere categorie overheidsuitgaven, namelijk de
inkomensoverdracht, komt tot de conclusie, dat beide weliswaar niet direct
consumptiegoederen noch diensten produceren, maar wel als ‘positief’ doel beogen:
het bevorderen van de vrede en de sociale gerechtigheid. Wel kan een te hoog
groeipercentage van de militaire uitgaven uiteindelijk een inflatoir effect hebben op
de hele economie; dat was het geval in de Verenigde Staten tijdens de oorlog in
Vietnam. Over het algemeen echter verschilt de uitwerking van militaire en
niet-militaire overheidsuitgaven op de economie en de inflatie niet zo
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veel van elkaar. De militaire uitgaven van de jaren zestig hebben geleid tot een
technologisch-economische vooruitgang in de civiele sector en betekenden een sterke
stimulans voor de vliegtuig- en elektronische industrie in dezelfde periode. Overigens
wordt de gezondheidsgraad van een economie niet zozeer bepaald door het niveau
van de militaire uitgaven als wel door andere economische factoren.
President Reagan en zijn politieke vrienden leggen er de nadruk op dat de westerse
geïndustrialiseerde democratieën, economisch gezien, in staat moeten worden geacht
tot een substantiële verhoging van hun defensiebudget, als antwoord op de
voortdurende militaire opbouw van de Sovjetunie. Politieke onwil bij een aantal
leden van het Congres en het ontbreken van een alomvattende, coherente strategie
vormen echter ernstige belemmeringen voor het opvoeren van de defensie-inspanning,
temeer omdat de Westeuropese landen duidelijk prioriteit hebben gegeven aan de
instandhouding van hun stelsel van sociale voorzieningen. Anderzijds versterken de
hoge produktiviteit en levensstandaard in de Westerse landen hun wil tot
zelfverdediging en hun vermogen om de economische kosten van de militaire
paraatheid te dragen.
De verwachting, dat economische afhankelijkheid van de Sovjetunie van het
Westen zou leiden tot een matiging van de buitenlandse politiek en het defensiebeleid
van de Kremlinleiders, is intussen gelogenstraft door de ontwikkelingen van de jaren
zeventig. Het blijft trouwens heel goed mogelijk argumenten pro en contra aan te
voeren inzake de hantering van het economisch wapen tegen Moskou. Men kan
stellen dat economische oorlogvoering tegen de Sovjetunie de solidariteit van de
massa met de heersende klasse zou versterken en de tegenstellingen tussen de SU
en de VS zou verscherpen. De vrees voor Westerse sancties heeft de Kremlinleiders
niet weerhouden van militaire avonturen of interventies in de Derde Wereld
(Afghanistan) en het uitoefenen van maximale politieke druk op Polen vooral sinds
medio december 1981. Toch dienen de Sovjetleiders te beseffen dat zij met hun acties
de grens van het toelaatbare niet straffeloos kunnen overschrijden.
Naar de mening van Harold Brown, voormalig Amerikaans minister van defensie
in de regering-Carter, zouden enkele richtlijnen en suggesties voor een redelijk
Amerikaans beleid kunnen zijn: 1. De economische betrekkingen met de Sovjetunie
behoren in de hand gehouden te worden door de Westerse regeringen, omdat
individuele firma's door Moskou gemanipuleerd kunnen worden voor politieke
doeleinden. 2. Verbruiksartikelen moeten de Russen worden verkocht zonder
preferentiële condities. 3. Geen export van technologie die direct voor militaire
doeleinden kan worden
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gebruikt. 4. Beperkte sancties voor een beperkte periode. 5. Geen economische
sancties tegen landen buiten het Sovjetblok1. Zijn slotconclusie luidde dat economische
dwangmaatregelen in het algemeen het optreden van de Kremlinleiders slechts in
zeer geringe mate beïnvloeden, maar dat door het Westen onder bepaalde
omstandigheden, waarin militaire actie niet haalbaar en morele verontwaardiging
niet afdoende is, toch met enig effect sancties kunnen worden toegepast.

Economische crisis en ‘reaganomics’
De Amerikaanse economie bevindt zich in een crisis die, naar het zich laat aanzien,
nog geruimte tijd zal duren. Tot 1982 was gedurende drie jaar sprake van economische
stagnatie. De reële groei bedroeg in 1982 nul. Het bruto nationale produkt (BNP)
van 1982 was, de inflatie in aanmerking genomen, vrijwel gelijk aan dat van 1979.
De industriële produktie neemt thans weliswaar toe, maar het nuttig gebruik van de
produktie-capaciteit was in oktober 1982 verder met 0,8% gedaald tot op het laagste
niveau sedert de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Federal Reserve Board zal de
werkloosheid in 1983 boven de 10% blijven, terwijl het BNP met slechts 3% zal
groeien. De huidige situatie doet in velerlei opzichten denken aan die van zo'n halve
eeuw geleden en het is nog maar de vraag of een financiële crisis als die van 1929
voorkomen kan worden. De Amerikaanse economie zit thans immers veel dieper in
de schulden (in 1980 bedroeg de totale schuld van de VS al 4,3 biljoen dollar, dat is
ruim 1/5 van het BNP)2 en is thans veel meer verwikkeld in het zelf ook instabiel
geworden mondiale monetaire systeem. Het feit dat de inflatie een welhaast
permanente trek van de economie geworden is, maakt het probleem bijzonder
ingewikkeld. Om definitief de inflatoire spiraal te kunnen doorbreken lijkt een nog
verdergaande en langere inkrimping van de economie (dan in de laatste vier jaren)
noodzakelijk te zijn.
Het Amerikaanse kapitalisme heeft zijn laatste grote crisis vooral kunnen
overwinnen door het stimuleren van de economie door de staat. Met hun beleid van
het zogeheten ‘militaire keynesianisme’ hebben zowel de Democraten als de
Republikeinen zonder twijfel de langdurige en ongekende

1
2

Harold Brown, Economic Policy and National Security, in Orbis, Jg. 26, nr. 2, p. 389-390.
M. Hertsgaard/K. Danaheri, Quand les Etats-Unis s'enfoncent, In Le Monde Diplomatique,
januari 1983, pp. 6-7.
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expansie van na de Tweede Wereldoorlog mogelijk gemaakt. Maar de groeicijfers
van de jaren 50, 60 en 70 hebben doen vergeten, dat het militaire keynesianisme in
zichzelf de elementen bevat die zijn effecten ongedaan maken. Men kan niet ongestraft
op een kunstmatige manier depressies, die bij stagnatie de natuurlijke remedies van
het kapitalisme zijn, blijven tegengaan. Men moet wel uitkomen op de bijzonder
grote en instabiele schuldenlast en de ingekankerde inflatie, die thans de grootste
obstakels voor een sneller herstel van de economie zijn. Het rigoureuze krap
geld-beleid waartoe in 1979 dan ook moest worden overgegaan, heeft de rentetarieven
in de kapitalistische wereld tot ongekende hoogte doen stijgen en de Amerikaanse
economie in haar huidige inzinking gedreven.
Met de nederlaag van Carter in november 1980 is het traditionele ‘militaire
keynesianisme’ van het politieke toneel verdwenen. Volgens Reagan is de interventie
van de staat in de markt juist de oorzaak van - en niet de remedie voor - alle
problemen. In goed één jaar hebben de ‘reaganomics’ de recessie onder president
Carter omgezet in een depressie en dat was, al zal het om politieke redenen nooit
gezegd worden, waarschijnlijk ook zo bedoeld. In zijn economisch beleid baseert
Reagan zich namelijk op de klassieke economische theorie, volgens welke depressies
niet permanent kunnen worden tegengegaan maar noodzakelijke fasen zijn in het
proces van accumulatie van kapitaal: ze herstellen de condities van groei door het
systeem te zuiveren van inflatie, marginale producenten en andere excessen. De strijd
tegen de inflatie heeft dus absolute voorrang en de Federal Reserve Board wordt
dan ook aangemoedigd om zijn krap geld-beleid voort te zetten. De daling van de
inflatie van 14% in 1979 naar ongeveer 3% thans wekt de indruk dat het monetarisme
tot resultaten leidt, maar het is nog de vraag of de werkloosheid en de opofferingen
die miljoenen Amerikanen zich moeten getroosten deze shocktherapie wel
rechtvaardigen en of de economie nieuwe kracht voor een herstel zal vinden3.
Evenals het monetarisme berust de tweede spil van Reagans economisch
programma, de grootscheepse verdeling van inkomens ten gunste van de rijken, op
de klassieke economische theorie: als je de rijken meer geld geeft, moedig je ze aan
om te investeren en werkgelegenheid te scheppen. En zo wordt de economische groei
bevorderd. Anders echter dan Reagan had verwacht, hebben zijn fiscale maatregelen,
die vrijwel alleen de grote banken en ondernemingen ten goede kwamen, niet geleid
tot een aanzienlijke toename van de particuliere investeringen. Deze zijn in 1981
met

3

M. Hertsgaard/D. Danaher, art. cit.
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nauwelijks 0,3% toegenomen en volgens het Ministerie van Handel daalden zij in
1982 zelfs met ongeveer 1%4. Dit lijkt een duidelijk signaal voor het bankroet van
de ‘supply side economics’. De stagnatie van de Amerikaanse economie is ook niet
het gevolg van een gebrek aan kapitaal, maar van het ontbreken van de mogelijkheden
om rendabel te investeren in werkgelegenheid scheppende activiteiten. Zolang de
economie blijft stagneren en 30% van de produktiecapaciteit onbenut blijft, hoeft
men niet op een hervatting van de investeringen te rekenen.
Reagans economisch programma brengt voor de president grote politieke risico's
mee, want het benadeelt niet alleen de armen en arbeiders, maar ook de politiek heel
belangrijke middengroepen. Hiermee is echter nog niet gezegd dat hij een andere
weg zal inslaan, of niet herkozen zal worden. Wellicht zorgt tussen nu en 1984
uitgerekend de gigantische verhoging van de defensiebegroting voor een kleine maar
toch gevoelige opleving van de vraag, zodat de illusie, dat de ‘reagonomics’ vrucht
beginnen te dragen stand kan houden. Daarbij hebben de Democraten nog steeds
geen overtuigende alternatieve economische strategie kunnen bieden. Wel valt in
hun kringen een groeiende belangstelling te bespeuren voor een aantal voorstellen
om door een nauwere samenwerking tussen federale overheid en groot-kapitaal en
plannen voor de langere termijn de Amerikaanse economie nieuwe impulsen te geven
en haar concurrentiepositie te herstellen. ‘Neoliberalen’ als Gary Hart en Walter
Mondale hebben zich uitgesproken voor een politiek van ‘herindustrialisering’ met
o.m. directe overheidsinvesteringen in de modernisering van het communicatie- en
transportsysteem en het aanmoedigen van particuliere investeringen in de
speerpuntindustrieën als b.v. de micro-elektronica5. Een dergelijk programma speelt
echter niet in op de structurele problemen die aan de stagnatie van de economie ten
grondslag liggen. Het groeivermogen van het Amerikaanse kapitalisme is nog altijd
bijzonder sterk, maar de structuur van de wereldeconomie vormt de belangrijkste
hinderpaal.

Terugkeer tot realisme
Van het elan waarmee de regering-Reagan een kruistocht had afgekondigd om de
Amerikaanse economie nieuw leven in te blazen, is na dertig maan-

4
5

International Herald Tribune, 16 maart 1983.
Frans Verhagen, De neoliberals, in Intermagazine, mei 1983, pp. 30-42.
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den regeren niet veel meer overgebleven. De economische situatie in de VS wordt
in feite gedomineerd door de Federal Reserve Board. De onlangs opnieuw benoemde
voorzitter hiervan, Paul Volcker, die een overtuigd aanhanger is van waardevaste en
gezonde valuta, heeft door middel van de krap geld-politiek en een torenhoge rente
de inflatie tot normale proporties teruggebracht. Reagan had bij de aanvang van zijn
presidentschap onder invloed van de ‘supply side’-economen een grote
belastingverlaging beloofd waarvan grotere besparingen èn investeringen, lagere
inflatie en hogere groei en produktiviteit het gevolg zouden zijn. Na de eerste etappe
van belastingverlagingsn bleek echter dat het begrotingstekort tot onaanvaardbare
proporties steeg, de financieringsbehoefte enorm toenam, maar dat de voorziene
groei van de economie uitbleef. Reagan werd door deze ontwikkeling gedwongen
toch weer nieuwe (andere) belastingverhogingen in het vooruitzicht te stellen. De
regering verdedigde haar beleid met de stelling dat de belastingverlaging op zichzelf
juist was geweest maar te groot was uitgevallen. Men had de begroting op 19% van
het BNP in evenwicht willen brengen, doch door de belastingverlaging kwamen de
inkomsten op 18% van het BNP, terwijl de uitgaven tot 24% van het BNP opliepen6.
Sommige critici stelden dat het regeringsbeleid niet consistent was: het fiscale beleid
werd door de ‘supply siders’ beïnvloed, terwijl het monetaire beleid alle kenmerken
van een klassiek monetaristische benadering vertoonde. Waaraan nog kan worden
toegevoegd, dat de ‘supply siders’ nooit een eigen monetaire politiek hebben
ontwikkeld.
Nu zijn de meeste bankiers het er wel over eens dat de groei van de geldhoeveelheid
in de hand gehouden moet worden. Waar de meningen over uiteenlopen is of men
zich daarbij uitsluitend moet laten leiden door de ontwikkeling van die
geldhoeveelheid in engere zin (d.w.z. geld in omloop plus gewone en rentedragende
bankrekeningen) of dat daarbij ook andere fondsen mogen worden betrokken zoals
wissels en ander geldmateriaal (Field, p. 102).
Afgezien van het feit dat de echte monetaristen en de ‘supply siders’ het onderling
nooit geheel eens zullen worden, mag men stellen dat de Amerikaanse bankwereld
nu toch grote vraagtekens plaatst achter de economische politiek van de
regering-Reagan. Enerzijds wordt de bijna ziekelijke concentratie op de ontwikkeling
van de geldhoeveelheid in engere zin afgewezen, anderzijds acht men de kans op
economisch herstel nihil tenzij de rente nog verder naar beneden gaat. En ook dan
wordt slechts een zwak-

6

P. Field, The Death of Reaganomics, in Euromoney, september 1982, pp. 95-107.
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ke, door de consument op gang gebrachte, opleving verwacht. Niet uit het oog mag
worden verloren dat de regering-Reagan door de combinatie van belastingverlaging
en verhoogde militaire uitgaven de Federal Reserve Board erg weinig armslag heeft
gelaten (Field, p. 106).
Samenvattend kan worden gesteld dat de president onder grote druk staat om het
begrotingstekort onder controle te brengen door hetzij op de uitgaven voor sociale
zekerheid (die van 26% van de begrotingsuitgaven in 1960 tot 50% in 1982 zijn
gestegen) of op defensie (die van 44% in 1960 daalden tot 25% in 1982) of op beide
te besnoeien, hetzij de in het vooruitzicht gestelde tweede tranche van de belasting
te annuleren - hetgeen inderdaad gebeurde. Een derde mogelijkheid is uiteraard
belastingverhoging door bijvoorbeeld een belasting op energie of consumptie in te
voeren.
Nu enige ‘supply siders’ hun positie in de regering-Reagan verloren hebben mag
een pragmatischer economische aanpak worden verwacht. De minister van financiën,
Donald Regan en de minister van buitenlandse zaken, George Shultz, staan beiden
bekend om hun meer pragmatische instelling: in de toekomst mag ‘a return to the
old time religion’ van hogere belastingen en minder uitgaven ten einde een beter
begrotingsevenwicht te bewerkstelligen niet uitgesloten worden geacht. Velen zullen
dit zien als een terugkeer tot realisme na een periode van ongelukkige experimenten.
Voor de ‘supply siders’ betekent het echter verraad aan de zaak7.

Onzekerheid over het economisch herstel
Na vier jaar van stagnatie heeft de economie van de Verenigde Staten in het eerste
kwartaal van dit jaar weer groei gekend: ruim 3% op jaarbasis bij een inflatie van
eveneens 3%. Dat herstel is geringer dan in andere perioden van herstel na een recessie
in de naoorlogse jaren. Maar het herstel is er in elk geval en heeft het bedrijfsleven
moed gegeven, wat ook tot uitdrukking is gekomen in de sterk opgelopen notering
van de effectenbeurs van Wall Street.
In geen enkele periode van herstel na een recessie is de inflatie zo laag geweest,
aldus minister van handel, Malcolm Baldrige. Verder is de woningbouw sterk
verbeterd, is de autoverkoop sterk toegenomen, en zijn er andere tekenen van
oplevende activiteit te bespeuren. Het federale tekort

7

Cfr. C. Fred Bergsten/Lawrence R. Klein, Die Krise ist beherrschbar. Entwurf für eine
globale Strategie, in Die Zeit, 6 mei 1983, p. 27.
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blijft echter als een donkere wolk boven de economie hangen. Voor de komende
jaren wordt een tekort verwacht van minstens 200 miljard dollar. Dat betekent dat
het ministerie van financiën fors moet blijven lenen om alleen al de rente te kunnen
betalen. Het onderzoekbureau Chase Econometrics is bang dat het bedrijfsleven, als
het meer geld nodig heeft om de groei te financieren, met de overheid in botsing zal
komen, met alle gevolgen vandien voor de rentestand. Het vertrouwen van de
consumenten is toegenomen. Als het bedrijfsleven voldoende vertrouwen in de
economie heeft gekregen om investeringen te doen, kan de economie de tweede fase
van het herstelproces bereiken, aldus Allan Greenspan. Als de economie op dat punt
is aangekomen, zal de rentestand volgens de voormalige economisch adviseur van
president Nixon uitmaken of het herstel zich zal doorzetten of zal worden afgeremd.
Volgens Greenspan kan zich dat voordoen in de loop van 1984. Vooraanstaande
onderzoeksbureaus zien in het federale tekort ook een tijdbom, die op een ongelegen
ogenblik kan afgaan.
Reagans economisch adviseur, Martin Feldstein, meent dat het herstel zich kan
doorzetten ondanks het hoge federale tekort. Hij wijst daarbij op de rentestand in de
VS. Op dit ogenblik bedraagt de prime rate 10,5% tegen 16,5% een jaar geleden.
Deskundigen buiten de regering vrezen echter dat de geld- en kapitaalmarkt grillig
kan worden en daardoor de investeringen kan afremmen.
Het ministerie van handel noemt twee andere negatieve verschijnselen die samen
eveneens een rem op het herstel kunnen zijn: de harde dollar en de zwakke
Amerikaanse export. De dollarkoers heeft zowel het Amerikaanse herstel als het
herstel van de wereldeconomie dwarsgezeten. De export van de VS is verzwakt en
de buitenlandse concurrentie op de Amerikaanse markt is sterk toegenomen. Het
moreel van het bedrijfsleven is gedrukt omdat het op de eigen markt niet tegen het
buitenland kan optornen.
In het afgelopen jaar bedroeg het handelstekort 43 miljard dollar, wat dit jaar
waarschijnlijk nog groter zal worden, grotendeels als gevolg van de overgewaardeerde
dollar. De dure dollar heeft tevens tot gevolg gehad dat de rente in andere landen
hoger is gebleven dan strikt noodzakelijk was, en dat de financiële problemen van
veel ontwikkelingslanden erger werden.
Concluderend kan worden vastgesteld dat de economie van de VS in herstel is,
maar dat twijfels blijven bestaan over de duurzaamheid ervan. De inflatie is
teruggelopen tot het laagste peil sinds een decennium, maar het grote tekort van de
federale overheid maakt elke voorspelling twijfelachtig. Dat is de algemene mening
van Amerikaanse deskundigen.
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Paleontologie en macro-evolutie II
Edouard Boné
De moderne biologie en neodarwiniaanse evolutietheorie gaan ervan uit dat het
evolutiemechanisme zich afspeelt binnen de populaties van eenzelfde soort. Tegelijk
echter wordt nagenoeg algemeen aangenomen dat het evolutieproces in zijn geheel
eveneens verantwoordelijk is voor het ontstaan van transspecifieke categorieën of
groepen als het geslacht (genus), de familie, de orde, de klassen en het fylum1.

Van reptiel tot zoogdier: de paleontologie op haar best
Bij wijze van voorbeeld gaan wij wat nader in op de overvloedig gedocumenteerde
evolutie van de zoogdieren uit de reptielen. Het gaat om een proces dat heel geleidelijk
verliep en zich uitstrekte over 80 tot 100 miljoen jaar. De eerste aanwijzingen van
die evolutie worden aangetroffen op het einde van het Carboon, bij de meest
archaïsche en minst gespecialiseerde vormen van de (ophiacodonte teromorfe)
reptielen. Definitief op gang gekomen is het proces vanaf het Permo-Trias in
verschillende autonome en parallelle lijnen van de zgn. Therapsiden. Opmerkelijk
is dat de progressieve verwerving van zoogdierachtige kenmerken geenszins het
voor-

1

Over die verhouding tussen de systematische indeling van de levende wezens en de
interpretatie daarvan in het licht van de evolutietheorie handelde de vorige bijdrage,
Paleontologie en macro-evolutie I, in Streven, juli 1983, pp. 903-913.
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recht is van een enkele ontwikkelingslijn, maar dat zij zich in meerdere of mindere
mate manifesteert in alle orden van de theriodonte reptielen, waarvan sommige lijnen
wel vastlopen in overdreven specialisaties. Maar ten minste twee groepen, de
Ictidosauriërs en de Tritylodontes hebben, onafhankelijk van elkaar, met succes de
zoogdierendrempel bereikt. Een groot aantal, onderling verbonden fenomenen bepalen
het omvormingsproces. Wij vermelden er hier slechts een paar, maar gaan op één
ervan uitvoeriger in om bijzondere redenen.
De wervelkolom raakt gedifferentieerd in twee duidelijk onderscheiden rug- en
lendenzones; de ledematen veranderen van oriëntatie, worden langer en krijgen een
steeds meer dragende functie; de beenderen van de schedelkap worden geringer in
aantal, door versmelting of verdwijning van de talrijke beenderen van de
reptielenschedel; het gebit raakt gedifferentieerd in snijtanden, hoektanden en kiezen
met meerdere wortels; de onderkaak wordt gekarakteriseerd door een alsmaar grotere
uitbreiding van het (os) dentale, dat tenslotte, bij de zoogdieren, als enig kaakbeen
overblijft. Een van de meest opvallende en best herkenbare veranderingen is die
welke het kaakgewricht ondergaat: terwijl de articulatie van onderkaak en schedel
bij het reptiel plaatsvindt via het quadratum (boven) en het articulare (onder), gebeurt
dit bij het zoogdier via het squamosum en het dentale (onder). Al die veranderingen
- naast een groot aantal andere die hier niet werden vermeld - zien wij in de boven
vermelde groepen reptielen optreden met de aarzelende allures van een
‘mozaïek’-evolutie. De algemene kenmerken verschijnen eerst, en pas nadien de
karakteristieker specialisaties van het zoogdiertype. Op geen enkel moment, zelfs in
het laatste stadium van die evolutie, bezit een van de theriodontes alle beschouwde
kenmerken tegelijk.
Maar er werd wel een uitzonderlijke overgangsvorm ontdekt: Diarthrognathus
broomi uit het Boven-Trias van Oranje (Zuid-Afrika): de onderkaak bezit tegelijk
én naast elkaar het gewricht van de reptielen (quadratum-articulare) en van de
zoogdieren (squamosum-dentale). Waren de klassen van de reptielen en zoogdieren
voordien heel makkelijk te scheiden op grond van het - bijzonder karakteristiek
geachte kaakgewricht, dan maakt de ontdekking van deze overgangsvorm die
scheiding uiterst moeilijk, en bevestigt meteen de reptielen-oorsprong van de klasse
der zoogdieren.
Om nog andere redenen verdient Di-arthro-gnathus (het dier met de
dubbele-articulatie-van de kaak) onze bijzondere aandacht. Al vanaf de vorige eeuw
wist men, dank zij de vergelijkende anatomie en embryologie, dat bepaalde beenderen
van het kaakgewricht van de reptielen teruggevonden
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konden worden in het middenoor van de zoogdieren, waar zij de bekende
gehoorbeentjes vormen van de hamer, het aanbeeld en de stijgbeugel. Uit dezelfde
studie bleek dat andere beenderen van de reptielenschedel, die niet bij het
kaakgewricht betrokken zijn, bij de zoogdieren wél een gewrichtsfunctie hebben.
Die zogeheten homologieën waren al aangetoond: tussen de hamer van het
zoogdierenoor en het os articulare van de reptielen door Meckel in 1820, tussen het
aanbeeld en het os quadratum door Carrus in 1818, tussen stijgbeugel en columella,
os tympanicum en angulare door Van Kampen in 1905. Op die homologieën was de
theorie van Reickert-Gaupp gefundeerd. Maar er waren geen paleontologische
‘bewijzen’ dat een dergelijke evolutie zich inderdaad voltrokken had. Men opperde
zelfs als bezwaar tegen die hypothetische evolutie dat de veronderstelde
overgangsvormen onmogelijk hadden kunnen bestaan: zouden sommige soorten niet
hun reptielengewricht verloren hebben ten bate van hun middenoor, vooraleer het
zoogdierengewricht de tijd had gehad voldoende gevormd te zijn? Karikaturaal
uitgedrukt: ‘Riskeerden die hypothetische maar onbekende tussen-wezens niet, om
beter te kunnen horen, niet meer te kunnen eten?’ (Devillers, 1981)2. De
paleontologische documentatie waarover wij thans beschikken toont echter
overduidelijk aan dat die progressieve veranderingen werkelijk voorgekomen zijn
bij de voorouders van de zoogdieren. Wat het kaakgewricht - en ten dele ook het
middenoor - betreft, kunnen wij die evolutie stap voor stap volgen. Een uitzonderlijk
rijke reeks fossielen toont aan dat de structureel-functionele transformaties werkelijk
hébben plaatsgevonden, zonder ooit de leefbaarheid van de acteurs van die
geschiedenis in het gedrang te brengen. De twee evoluties blijken niet gelijktijdig
opgetreden te zijn: eerst kwam die van het kaakgewricht, nadien die van het
middenoor. Wij zagen reeds dat Diarthrognathus beide articulaties van het gewricht
tegelijk bevat, naast elkaar op eenzelfde dwarse as gelegen, wat de enige mechanische
mogelijkheid is. In het Jura-tijdperk is dat proces definitief voltooid: Morganucodon
bezit nog alleen het zoogdierengewricht. Omtrent de evolutie van het middenoor met zijn broze beentjes - is de paleontologische documentatie minder volledig, maar
niemand betwijfelt nog dat de homologieën, door de vergelijkende anatomie
gesuggereerd, een evolutieproces voorstellen dat werkelijk heeft plaatsgevonden.
De analyses van Allin (1975), Crompton en Parker (1978), Devillers en Make (1980)
zijn op dat punt overtuigend3.

2
3

Ch. Devillers, La Genèse des mammifères, in La Recherche, 12 (122), 1981, pp. 580-589.
Cfr. E.F. Allin in J. Morphol, 147, 1975, p. 403; Ch. Devillers en J. Mahe, Mécanismes de
l'évolution animale, Masson, Paris, 1980.
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Micro- en macro-evolutie
Hoe moeten wij dan, in het licht van al wat voorafging, de hogere categorieën van
de systematiek verstaan met het oog op de verklaring van hun ‘oorsprong’? Er zonder
meer ‘natuurlijke’ groepen van maken brengt het risico met zich dat wij het hele
probleem van de verkeerde kant aanpakken. Want de oprichting van zo'n groep berust
op een beslissing achteraf, die pas mogelijk wordt nadat de groep, aan het eind van
een lange evolutie, zich in voldoende mate geconstitueerd heeft. Een dergelijke groep
willen definiëren aan de hand van een aantal sleutelkenmerken is niet erg redelijk:
alles wijst er immers op dat die kenmerken niet van bij de aanvang aanwezig hoeven
te zijn maar slechts een inchoatief en derhalve vaak onherkenbaar karakter hebben,
zolang de groep geen genoegzame specialisatie en identiteit verworven heeft. Moet
men de hogere systematische indelingen veeleer verstaan als een bijzondere staat
van aanpassing aan een waaier van aanpassingszones? Zo zien het in alle geval
Simpson en Wright, die de oorsprong van een groep doen samenvallen met de
bezetting van een dergelijke aanpassingszone: veel later pas, en dank zij de evolutie
en proliferatie van het structureel plan binnen die zone, wordt het beschouwde type
fundamenteel gerealiseerd genoeg om als stam, klasse en orde in de systematiek
ingeschreven te worden.
In 1979 definieerde Mayr de evolutie als ‘een proces of een opeenvolging van
gebeurtenissen die een uitgesproken richting-component manifesteren’4. Deze, voor
het evolutiegebeuren wezenlijke richtingcomponent vindt zijn beslag in de fylogeneses
van de paleontologie. Normalerwijze bestaat een fylogenese uit de combinatie van
twee processen: anagenese enerzijds, de verschijning en verandering van kenmerken,
cladogenese anderzijds, de eigenlijke vertakking (Stammverzweigung, Rensch,
1954)5 die de opsplitsing in een aantal hoofdlijnen en groepen behelst. Huxley (1956)
onderscheidde bovendien nog de stasigenese voor de bijzondere gevallen waar een
hoofdlijn voortduurt in de tijd zonder wijzigingen noch vertakkingen6. Anagenese
en cladogenese kunnen zich ongetwijfeld afspelen op erg verschillende niveaus en
in wisselende omvang. Al naar gelang het beschouwde geval, zal de fylogenese die
beide combineert, zich uiten als micro-evolutie of als macro-evolutie.

4
5
6

E. Mayr, Evolution und die Vielfalt des Lebens, Springer Verlag, Berlin, 1979.
B. Rensch, Neuere Problemen der Abstammungslehre. Die transpezifische Evolution, 1954.
J. Huxley, L'évolution en action, Payot, Paris, 1956.
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Wat de mechanismen betreft, is de micro-evolutie vandaag de dag het best bekend.
De geïmpliceerde processen zijn grotendeels ontrafeld: zij spelen zich af binnen de
biologische soort en kunnen leiden tot geografische en ecologische rassen, zelfs in
een ‘gunstig’ geval van isolatie, tot het ontstaan van onderscheiden soorten. Over de
grenzen heen van de biologische soort gewaagt men van macro- of mega-evolutie,
of ook nog van typogenese (Schindewolf). Die evolutie uit zich in de verschijning
van nieuwe systematische groepen van hogere rang, hun ontwikkeling en eventuele
verdwijning. In de hoger gesignaleerde opeenvolging in de tijd - vanaf het Ordovicium
tot in het Jura-tijdperk - van de kaaklozen, de vissen, de amfibieën, de reptielen, de
zoogdieren en de vogels, én in de verdere ontwikkeling van hun vertegenwoordigers
tot op de dag van vandaag, erkent de paleontologie, op het vlak van de macro-evolutie,
tegelijk een cladogenetisch proces van vertakkingen en een anagenetisch proces van
morfologische veranderingen. Die macro-evolutie is dus duidelijk onderscheiden
van de micro-evolutie die zich tussen zeer verwante soorten of binnen de soort
voltrekt. De morfologische veranderingen van de anagenese bestrijken een veel
ruimer gebied: bij de verschijning van elk nieuw structureel type worden nieuwe
drempels van organisatie erkend, met de onloochenbare ‘vooruitgang’ die zij vertolken
(hoe verdacht subjectief en moeilijk meetbaar dat begrip ook kan lijken!).
Uit het onmiskenbare onderscheid tussen micro- en macro-evolutie hebben
sommige onderzoekers afgeleid dat er dus ook andere mechanismen aan het werk
moeten geweest zijn in de megagenese, om de zo opvallend transcategoriale dimensies
van het cladogenetisch en anagenetisch proces te kunnen verklaren. Op grond van
onze paleontologische kennis hoeft zulks echter geenszins het geval te zijn. De meeste
fyla duiken op met een aanvankelijk relatief gering aantal types, die pas heel
geleidelijk een aanzienlijke diversificatie ondergaan. Niet zelden evenwel begint het
proces ook met een bijzonder intense fase van cladogenese, waarop dan een veel
langere periode volgt waarin de anagenese domineert: de evolutie kent dan een
regelmatiger verloop volgens enkele typische hoofdlijnen en (in de tijd) stabieler
levensvormen. Er kan altijd overspecialisatie optreden die leidt tot de degeneratie
en eventuele verdwijning van de soort of groep. Een dergelijk evolutieschema stond
reeds E. Haeckel voor de geest toen hij gewaagde van de epakme, de akme en de
parakme van de evolutie. Die idee werd, in een vernieuwde context, weer opgenomen
door auteurs als Jaeckel, Pavlov, Wetekind en Romer. De evolutie van (loutere)
aanpassing - daar is al vaak genoeg op gewezen - diversifieert tot in het oneindige
aan de hand van een gemeenschappelijk schema. Zo'n aanpassingsevolutie
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is niet in staat om iets echt nieuws te creëren: zij hypertrofieert of supprimeert, maar
‘vindt niet uit’ noch vernieuwt. Die evolutie is natuurlijk wel expansief, maar stelt
in feite een proces van veroudering voor, een evolutie ‘zonder hoop’ heeft men ze
wel eens genoemd. ‘De schepping (van iets nieuws) veronderstelt a.h.w. een teruggang
naar vroeger, een heuse “verjonging” die loskoppelt en bevrijdt van de specialisatie’.
Men heeft het over een ‘de-differentiatie die opnieuw de evolutie-potentie ontdekt
en een nieuwe evolutiesprong mogelijk maakt, een sprong naar een ander niveau
waarop dan een nieuwe fase van expansie en verovering kan beginnen’ (Ruffié,
1976).
Dat soort vocabularium - afgezien nog van zijn mythische resonanties - is evenwel
geen juiste weergave van de paleontologische werkelijkheid. Geen enkel individu
of soort ‘de-differentieert’ zich ooit, of ‘koppelt zich los’ of ‘bevrijdt zich’ van de
reeds verworven specialisatie. Reeds in 1893 formuleerde Dollo zijn wet van de
onomkeerbaarheid van de evolutie7, waaraan de wet van Cope (1896) beantwoordt
over de ongespecialiseerdheid van de vormen die nog voor evolutie in aanmerking
komen8. De paleontologie toont ons in feite een heel ander verloop van het gebeuren:
parallel met de specialisatie van bepaalde gedifferentieerde groepen, en volkomen
onafhankelijk daarvan, duurt een archaïsche en niet-gespecialiseerde groep voort,
die op een bepaald moment voor de ‘verjonging’ instaat en de hele groep oriënteert
in de richting van een nieuw evolutie-avontuur. Dat was o.m. het geval met de
Pelicosauriërs van het Permo-Carboon (voorouders van de zoogdieren) in tegenstelling
met hun tijdgenoten-reptielen, de Diapsieden (die reeds té uitgesproken reptielen
waren).
Op één punt nochtans zouden de voorstanders van een ‘verjonging’ ten dele gelijk
kunnen hebben: binnen de gevestigde vorm - op het niveau van individu of soort zou een zekere verjonging kunnen optreden, nl. in het larvale stadium. Vele
onderzoekers hebben die mogelijkheid overwogen. Op die hypothese berusten afgezien van bijkomende nuanceringen - de proterogenese van Schindewolf, de
pedomorfose van Garstang, de diametagenese van Mijsberg, de foetalisatie van Bolk,
de neomorfose van Beurlen: de evolutie zou niet beperkt blijven tot veranderingen
van de structuren van de volwassen organismen maar ook kunnen ingrijpen op het
niveau van de embryonale en larvale ontwikkelingsstadia. In 1884 reeds had Kollman
het fenomeen van de neotenie beschreven: organismen die geslachtsrijp worden en
zich voortplanten mét behoud van bepaalde embryo-

7
8

L. Dollo, Les lois de l'évolution, in Bull. Soc. Belge Géol., Pal. Hydr., 7, 1983, pp. 164-166.
E.D. Cope, The primary factors of organic evolution, 1896.
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nale kenmerken. Het was verleidelijk dit waargenomen fenomeen te extrapoleren
naar het domein van de macro-evolutie om aldus de ‘periodieke verjongingen’ te
verklaren van de levende wereld in zijn geheel. Garstang heeft een dergelijk proces
gepostuleerd voor het ontstaan van de zeeëgels, de schaaldieren en de gewervelde
dieren. Pavlov beweerde het proces te hebben aangetoond in de opeenvolging van
verschillende types van fossiele ammonieten in het Krijtttijdperk. Maar de beperkingen
eigen aan het fossilisatieproces en de paleontologie in het algemeen maken de
ontdekking van een dergelijke ‘overgangsfase’ uiterst onwaarschijnlijk. Om die reden
kan de paleontologie zelf zich nauwelijks over die hypothese uitspreken.

Open vragen
Macro-evolutie of megagenese volgens Vandel, typogenese volgens Schindewolf,
cladogenese volgens Cuénot: het gaat hier steeds om de graduele manifestatie van
nieuwe organisatietypes die de geschiedenis van het leven veelvuldig markeren. En
dan wel in tegenstelling met de specialiserende evolutie die eerder anatomische of
fysiologische details betreft. Die nieuwe types of fundamentele ‘schema's’ stellen
emergenties voor: zij brengen iets nieuws aan dat het uitgangspunt wordt van nieuwe
cyclussen van micro-evolutie. Er worden ‘niveaus’ of ‘graden’ van organisatie bereikt,
op grond waarvan de micro-evolutie rassen en soorten voortbrengt en het ontstaan
van nieuwe genera mogelijk maakt.
Daartegenover staat evenwel dat de paleontologie ons geen betrouwbaar uitsluitsel
geeft over een groot aantal andere én fundamentele biologische ontwikkelingen:
oorsprong van de meercellige dieren of metazoa, oorsprong van het eukaryote celtype
(cel met echte kern) en van de gedifferentieerde cellen en weefsels, oorsprong van
de meïose (rijpingsdeling met halvering van het aantal chromosomen) en de seksuele
voortplanting, oorsprong van de tripoblastische structuur en van het celoom
(bijzondere lichaams ‘holte’), en tenslotte oorsprong van de fyla. De relaties tussen
de verschillende groepen van ongewervelde dieren zijn onzeker en de voorgestelde
afstammingslijnen berusten nog in grote mate op gissingen. Dat geldt eveneens voor
de oorsprong van de chordata. De aanvang van de klasse van de kaakloze vissen
blijft duister. Wij weten nog steeds niet of de amfibieën uit één of twee
afstammingslijnen zijn voortgekomen. Over het ontstaan van de reptielen zijn de
specialisten het nog altijd niet eens: uit de Stegocefalen of uit een andere, daarvan
onafhankelijke groep? Wat de zoogdieren betreft, weet men nog heel weinig over
de verwantschap tussen de placentaire zoogdieren en de bekende zoogdieren uit het
secun-
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daire tijdperk. De oorsprong van het amniotisch ei, de luchtademhaling, de
homeothermie (‘warm’bloedigheid) zijn alles behalve duidelijk.
Die waslijst van open vragen neemt niet weg dat bepaalde overgangen tussen
klassen en orden voldoende gedocumenteerd zijn om redelijkerwijze niet meer in
twijfel getrokken te kunnen worden. Wij hebben daarvan een paar voorbeelden
gegeven. Door extrapolatie gaat de paleontoloog dit transformistisch perspectief
uitbreiden tot alle dieren en zelfs de hele levende wereld. Waar die transformaties
voldoende gedocumenteerd zijn, hebben zij het karakter van ‘heel kleine passen’ en
geenszins dat van de ‘evolutie-sprongen’ die men allicht verwacht had. Zij voegen
zich in het kader van de soort en de mechanismen ervan worden voldoende verklaard
door de thans aanvaarde neo-darwiniaanse evolutie-theorieën.
Op één punt nochtans blijft het fundamentele probleem van de evolutie volkomen
overeind: men verklaart wel het eindpunt maar niet het vertrekpunt van de
ontwikkelingslijnen! De mutatie van de soort wordt voldoende verklaard, maar op
grond van welke objectieve criteria kan men te weten komen of déze mutatie eerder
een cladogenetische dan een anagenetische waarde heeft? Voor Schindewolf, Remane,
Ulrich, Ludwig, Buddenbrock bevat de cladogenetische soort reeds het genus, de
familie en de orde: in potentie is zij dat allemaal en verschilt dus wezenlijk van de
anagenetische soort. Om welke reden tenslotte stelt een (uiteraard geringe)
structuurwijziging een gebeurtenis voor veeleer dan een simpele verandering, iets
kwalitatief nieuws veeleer dan iets dat alleen kwantitatief wat meer ontwikkeld is?
Het blijft immers erg lastig om de ‘vondsten’ en ‘emergenties’ die de geschiedenis
van het leven markeren, toe te schrijven aan puur subjectieve indrukken van ons.
Mag het begrip ‘vooruitgang’ nog zo gevaarlijk en bedrieglijk zijn, eraan ontkomen
doet men niet. Na zich omringd te hebben met oratorische voorbehouden en vele
excuses - als moesten zij een vergrijp bekennen dat hen doet blozen van schaamte erkennen Huxley, Simpson, Mayr en de meest onverdachte specialisten van de
moderne evolutieleer het feit van de emergenties, de vooruitgangen, de drempels,
de ‘graden’ van organisatie van het levende wezen. Wat daarbij opvalt is dat van alle
biologen vooral de paleontologen, meer dan b.v. de biochemici en genetici, gevoelig
zijn voor die fenomenen van emergentie: de dimensie van de tijd in hun wetenschap
draagt daar wellicht veel toe bij.
In zijn laatste paleontologisch essay van 1955 nam Teilhard de Chardin het nog
eens op Pour une défense de l'orthogenèse9. Hij betoogde dat de

9

P. Teilhard de Chardin, Pour une défense de l'orthogenèse: à propos des figures de spéciation,
in Coll. Intern. CNRS, LX, Paris, 1955, pp. 109, 113.
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paleontologie ons toont dat de uitwerkingen van een gerichte intensificatie (van het
leven) de gevolgen van de diversificatie domineren, en derhalve in tegenspraak zijn
met de stelling dat het hele mysterie van de morfogenese herleid kan worden tot een
eenvoudig mechanisme van verstrooiing, dat ons in staat stelt makkelijk over te
stappen van de micro- naar de macroevolutie. ‘Wil men de hele omvang van het
fenomeen van het leven tot uitdrukking brengen, dan dient men, binnen het (louter)
toevallige, iets preferentieels te onderkennen. De paleontologie ziet zich verplicht,
in haar constructies enige plaats in te ruimen voor het begrip van de gerichte
ontwikkeling. Wel hebben sommige recente paleontologische analyses de indruk
kunnen wekken dat de fyla zich in het niets oplosten. Het bijzondere voorbeeld van
de fameuze orthogenese van het paard komt iedereen voor de geest... Maar wat voor
belang heeft het tenslotte of de afstamming van het paard, eertijds voorgesteld volgens
twee of drie (min of meer continue) evolutielijnen, thans eerder de structuur aanneemt
van een waaier van min of meer korte en discontinue draden? Als maar, boven die
draden uit, de bundel blijft bestaan en zich, globaal gezien, doorzet van de primitieve
Hyracotherium tot de moderne Equus, blijft de orthogenese van kracht, om het even
of men ze trend, orthoselectie of teleonomie noemt. Geëxorsiceerd is zij niet!’
Dat de ontwikkeling van het zoogdiertype en met name die van het kaakgewricht,
vier of vijf wegen heeft gevolgd, vanaf de Pelicosauriërs van het Carboon tot aan de
zoogdieren van het Lias (oudste Jura), doet niets af van het echt nieuwe dat in aantocht
was. ‘Een fysische analogie, aldus Piveteau, kan het fenomeen verhelderen. Elke
rivier bepaalt haar loop volgens de bodemgesteldheid en het reliëf waarin zij stroomt.
Maar een zelfde factor, de zwaartekracht, werkt altijd en overal in op het stromend
water. Dient men, om de vorming van om het even welk fylum te verklaren, wellicht
een soortgelijke, “ondergrondse” factor aan te nemen?’10 Geredelijk wordt erkend
dat de wetenschap er niet in slaagt die factor scherp te vatten. Zij was wel bij machte
de mechanismen van de anagenetische evolutie op genoegzame wijze te ontrafelen,
en aldus ook een verantwoorde verklaring te geven van de transformatie en het
eindpunt van de evolutielijnen. Maar het irriterende probleem van de oorsprong, van
het vertrek van die lijnen, is heel gebleven. En het heeft er alle schijn van dat het niet
de paleontologie is die ons daartoe de sleutel kan verschaffen.

10

J. Piveteau, Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), in Bull. Soc. Géol. Fr., T. VII, 1957,
pp. 789-809.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

1041

Forum
Het clandestiene boek 1940-1945
De Nederlandse journaliste Lisette Lewin heeft een stevig boekdeel gevuld met
gegevens over het clandestiene boek in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog1.
‘Het is een poging de bibliografie van Dirk de Jong, die volgens ingewijden vrijwel
volmaakt is, uit te diepen met verhalen van mensen die erbij waren’ (10).
De Jong heeft in 1958 Het vrije boek in onvrije tijd gepubliceerd; het beschrijft
meer dan 1.000 titels. Het is een raadsel waarom Lewin toch nog een groot gedeelte
van dat materiaal reproduceert. Dat deel is overbodig en onvolledig; het contrast
tussen de vaak boeiende ‘verhalen’ en de bibliografische gegevens valt uit in het
nadeel van de bibliografie, en er is te weinig eenheid tussen beide gedeelten.
Nederland had in verhouding het meest clandestiene uitgaven van alle Westeuropese
landen. Belangrijk is het onderscheid tussen illegaal en clandestien. ‘Illegaal was het
beledigen van de Duitsers, daarop stond de doodstraf. Verboden auteurs uitgeven,
zonder boodschap, was clandestien; het mocht natuurlijk niet maar levensgevaarlijk
hoefde het niet te zijn... De Gildeleiding, is achteraf gebleken, wond zich over die
boekjes niet erg op’ (11). Lisette Lewin behandelt alleen clandestiene uitgaven, al
vielen illegaal en clandestien natuurlijk wel eens samen.
In 1942 werd in Nederland de Kultuurkamer geïnstalleerd; wie geen lid was, mocht
niet publiceren. In tegenstelling tot de uitvoerende kunstenaars, die alleen de keuze
hadden tussen toetreding of broodroof, weigerden de meeste schrijvers toe te treden;
anderen publiceerden niet meer. Er was dus een groot reservoir voor clandestiene
publikaties. Oplage en vormgeving werden dikwijls bepaald door de beperkte
mogelijkheden van het moment: ‘Gedreven door papierschaarste... wierp deze uitgever
zich met passie op het bibliofiele boek’ (16).
Die passie heeft iets geheimzinnigs. ‘Waarom dan, als het allemaal zo koud,
gevaarlijk en ellendig was, in vredesnaam al die moeite gedaan om in een oplage
van 750 exemplaren een Poolse legende uit te geven, waarnaar geen mens ooit had
getaald?’ (13). Ook verzetslieden vroegen zich dat af: de zeer gezaghebbende Henk
van Randwijk sakkerde in ‘Vrij Nederland’ tegen de papierverspilling. Lisette Lewin
wijt de ijver aan behoefte aan ‘balsem van de geest’ (13), en zelfs aan ‘la joie de se
voir supprimé’ (11).
De auteur evoceert voortreffelijk de sfeer van de bezettingstijd via beschrij-

1

Lisette Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945, Van Gennep, Amsterdam, 1983, 373 pp.,
BF. 545.
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vingen en interviews. De informatie die daarbij tussendoor wordt verstrekt, is niet
altijd correct: ze verwart De Gids en De Nieuwe Gids (69-70), meent dat Joris Van
Severen op 10 mei 1940 door Franse soldaten is gearresteerd (98) en vergist zich in
het aantal romans dat Theun de Vries voor de oorlog heeft gepubliceerd (133). Ook
haar interpretatie van de gebeurtenissen is nogal eens schematisch. ‘Veel Vlaamse
schrijvers, vooral van folkloristische literatuur, zoals Ernest Claes en Felix
Timmermans, geloofden aan een Duitse overwinning en boden de vijand hun diensten
aan’ (78): ik geloof echt niet dat men het zo simpel kan samenvatten.
Dat belet overigens niet dat het boek een schat aan gegevens aanbiedt. De lezer
verneemt interessante informatie over het gedrag van belangrijke en onbelangrijke
auteurs, van grote en kleine uitgeverijen, en hij zal dikwijls verrast zijn door het
verschil in houding tijdens en na de oorlog. Lisette Lewin schrijft geëngageerd; haar
engagement komt dikwijls in sarcasme tot uiting. Ze gebruikt daarvoor overdrijvingen
- onbenullige auteurs worden dan ‘onsterfelijk’ (88) - of haalt citaten uit hun
oorspronkelijke context. Wanneer ze echter de lof zingt van moedige verzetsmensen,
vervalt ze zelf nogal eens in het soort pathos dat ze elders spottend afwijst.
Anderzijds leidt dat sarcasme toch niet tot te grote eenzijdigheid. De auteur is zich
blijkbaar volledig bewust van de complexiteit van de vijf turbulente jaren, en ze
benadrukt de zeer eigen aard van de oorlogsomstandigheden. Zo is ze geneigd veel
waarde toe te kennen aan de in de gevangenis geschreven memoires van de
collaborateur dr. Goedewaagen, hoofd van het Departement voor Volksvoorlichting
en Kunsten van 1940 tot 1943, want ‘ze maken de indruk dat ze behalve nauwgezet
ook eerlijk zijn’ (59). Een figuur als Klomp, de leider van het Letterengilde, wordt
zeer kritisch benaderd, maar ook tegengestelde meningen krijgen een kans. Volgens
de vrouw van Bertus Aafjes had Klomp haar man een tip gegeven net voor de SD
hem kwam arresteren: ‘Klomp heeft mijn man het leven gered’ (97).
Hoe sterk de trauma's van de oorlog ook nu nog doorwerken, maakt Lisette Lewin
navrant duidelijk in haar sfeerbeelden en anekdoten. Zo herinnert ze Klomp aan haar
joodse identiteit wanneer hij toch nog betreurt dat Duitsland de oorlog verloren heeft:
‘Indien Duitsland, zoals u gaarne had gezien, de oorlog had gewonnen’, zeg ik, ‘dan
had ik hier niet met u aan de thee gezeten’ (99). Na het gesprek wil Klomp haar naar
de bushalte brengen, maar ‘hij is niet jong meer en pas ziek geweest. Ik zeg dat hij
beter terug kan gaan en dat ik het alleen wel kan vinden. Zijn gezicht betrekt, maar
hij stemt er onmiddellijk mee in. Hij denkt dat ik, in verband met wat we hebben
besproken, niet naast hem wil lopen. Ik verzoek hem mij naar de bushalte te brengen’
(106).
Het clandestiene boek 1940-1945 is een onevenwichtig en soms saai werk; de
suggestieve reconstructie van het gebeuren, de ontroerende toetsen en de talloze
wetenswaardigheden maken het desondanks tot een zeer interessant boek.
Jaak De Maere
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Zoekt... en ge zult vinden
Een nieuwe concordantie op de Bijbel
Een concordantie is een doorgaans lijvig werk waarin men - alfabetisch gerangschikt
- alle woorden kan vinden die in een bepaald geschrift of bij een bepaalde auteur
voorkomen. Op deze wijze heeft men een uiterst belangrijk hulpmiddel in handen
om het betreffende werk of het complete oeuvre van een schrijver (bijv. Flavius
Josephus, Thomas van Aquino) systematisch en vergelijkend te bestuderen.
Het spreekt vanzelf dat ook de woordenschat van het Oude en het Nieuwe
Testament in dergelijke concordanties is vastgelegd. Tot het vanzelfsprekende
boekenbestand van een exegeet behoren: een concordantie op de Hebreeuwse tekst
van het Oude Testament, een op de Griekse tekst van het Oude Testament (de
Septuaginta) en een op de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Voor de
belangstellende leek echter zijn dergelijke standaardwerken meestal ontoegankelijk.
Daarom worden er - eigenlijk zo lang als er bijbelvertalingen bestaan - ook
concordanties gedrukt die in feite iedereen kan lezen en hanteren.
In het Nederlandse taalgebied werd in deze behoefte voorzien door de Volkomene
Nederlandsche Concordantie ofte Woordenregister, samengesteld door de Groninger
predikant Abraham Trommius op basis van de in 1637 gereedgekomen Statenvertaling
en in drie delen uitgegeven (1672, 1685 en 1691). Zonder overdrijving kan worden
gesteld dat hier sprake is van een werk dat groot aanzien genoot; de talloze herdrukken
- tot op de dag van vandaag - bewijzen dat.
Is het toeval dat uitgerekend in het jaar dat de 350e geboortedag van deze Abraham
Trommius wordt herdacht (1633-1719) een nieuwe Concordantie op de Bijbel is
verschenen1, gebaseerd op de zgn. Nieuwe Vertaling van het Nederlands
Bijbelgenootschap, die in 1951 werd geïntroduceerd? Vanaf het najaar van 1951 tot
aan december 1982, een half mensenleven bijna, is er aan deze concordantie gewerkt.
Dat wil overigens niet zeggen dat men dertig jaar lang heeft moeten wachten voordat
er resultaten naar buiten kwamen. Reeds in 1954 namelijk kon de uitgever het eerste
deelproject presenteren: een concordantie op het Nieuwe Testament2. En iets meer
dan tien jaar later zag het eerste deel van een concordantie op het Oude Testament
het licht3. Merkwaardig genoeg is deel II hiervan (letter L-Z) niet als afzonderlijke
uitgave te verkrijgen. Wel stelt de uitgever degenen die ingetekend waren op de reeds
eerder verschenen delen thans in de gelegenheid om de complete concordantie aan
te schaffen tegen de helft van de prijs.

Vorm

1
2
3

Concordantie op de Bijbel in de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap,
Kok, Kampen, 1983, 1.536 pp., f 95.
Concordantie op den Bijbel in de Nieuwe Vertaling van het N.B.G. - Nieuwe Testament,
Kampen, 1954 (21974).
Concordantie op den Bijbel in de Nieuwe Vertaling van het N.B.G.- Oude Testament, deel
I (A-K), Kampen, 1965.
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Eindelijk ligt dan nu de complete Concordantie op tafel en een vergelijking met het
standaardwerk van Trommius dringt zich onmiddellijk op. Het meest in het oog
springende verschil is dat we
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in deze nieuwe concordantie - anders dan in de oude Trommius - géén Hebreeuws,
Aramees en Grieks aantreffen. Soms is zulke extra informatie gewenst, omdat niet
altijd een bepaald Nederlands woord de weergave hoeft te zijn van één en hetzelfde
Hebreeuwse, Griekse of Aramese woord4. In plaats van het vernuftige systeem dat
Trommius gebruikte, hebben de samenstellers van deze nieuwe concordantie dit
soort belangrijke gegevens verzameld in twee aparte publikaties5. Wie de nieuwe
concordantie optimaal wil benutten zal er dus niet tegenop moeten zien om
verschillende handelingen naast elkaar te verrichten. Ook binnen de Concordantie
zélf is het trouwens bladeren geblazen. De termen die in het Oude Testament
voorkomen vindt men namelijk gescheiden van de nieuw-testamentische trefwoorden6.
Wie dus - om een voorbeeld te geven - álle bijbelpassages wil inventariseren waarin
het woord pascha voorkomt, moet voor het Oude Testament de pagina's 666-667
raadplegen en voor het Nieuwe Testament te rade gaan op bladzijde 1.335. Tegen
deze achtergrond zal het nauwelijks nog verwondering wekken, dat er ook twéé
Naamregisters zijn afgedrukt7. Vraagt men zich af waarom het materiaal op deze
nogal omslachtige - en onsympathiek overkomende - wijze is gerangschikt, dan zou
mijns inziens op twee zaken gewezen moeten worden die als ‘verzachtende
omstandigheden’ kunnen gelden.
- Toen dit gigantische project aan het begin van de jaren vijftig werd gestart, was
van de computer als databank en tekstverwerker nog helemaal geen sprake. Veel van
het ondankbare werk voor de concordantie is gedaan door Kampense
theologiestudenten die de gegevens met de hand op stroken papier schreven, waarna
deze - ook met de hand - alfabetisch werden gerangschikt, gecorrigeerd, enz. Naarmate
het aantal jaren waarin uitsluitend met hand- en mankracht werd gewerkt toenam,
werd het ook steeds moeilijker om nog op een heel ánder systeem over te schakelen.
- Bovendien kwamen er gaandeweg deelpublikaties van het totale project gereed,
die men - met zo min mogelijk kosten en dús in hun bestaande vorm - binnen het
totum een plaats wilde geven.

Inhoud
Hoewel pas na langdurig en intensief gebruik een definitieve indruk verkregen zal
kunnen worden van alle sterke en zwakke punten van een dergelijk exegetisch
hulpmiddel als deze Concordantie, zijn er op dit moment toch reeds een aantal open aanmerkingen te plaatsen bij deze uitgave.
- Vergeefs zal men in deze concordantie zoeken naar een viertal namen die
niettemin cruciaal zijn in het Oude en het Nieuwe Testament. Het gaat om: God,
Here, Jezus en Christus. Zonder nadere toelichting of verantwoording wordt het de
4
5

6
7

Zo blijkt het Nederlandse woord ‘heengaan’ in de Statenvertaling de weergave te zijn van
maar liefst twaalf verschillende Hebreeuwse werkwoorden!
Handwijzer op den grondtekst van den Bijbel - Nieuwe Testament (Ned.-Grieks en
Grieks-Ned.). Bewerkt door Ds. H.W. Noordman en Ds. Z.G. van Oene, onder toezicht van
Prof. Dr. N.H. Ridderbos. Kampen, 1970. De Handwijzer... Oude Testament hoopt men
‘binnen afzienbare tijd’ te publiceren.
Pp. 13-1.122 (Oude Testament) en pp. 1.123-1.468 (Nieuwe Testament).
Pp. 1.469-1.529 (Oude Testament) en pp. 1.530-1.536 (Nieuwe Testament).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

gebruiker op p. 11 meegedeeld. Des te merkwaardiger wordt het dan, wanneer we
in het nieuw-testamentisch deel (p. 1.170) wél het trefwoord Christus, valse aantreffen
met de bijbehorende plaats in het Mattheüs- en het Marcusevangelie.
- In sommige gevallen zal de gebruiker van de nieuwe concordantie een tame-
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lijk omslachtige weg moeten bewandelen alvorens de gegevens te vinden die men
zoekt. Aan de hand van de zgn. ‘Koningswet’ (Deuteronomium 17:14-20) kan ik dat
nader toelichten. De verzen 16 en 17 uit deze passage luiden in de Nieuwe Vertaling
van het Nederlands Bijbelgenootschap: ‘Maar hij zal niet veel paarden houden en
het volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel paarden aan te schaffen; want
de HERE heeft tot u gezegd: Op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. Ook zal
hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijke; ook zal hij zich niet
te veel zilver en goud vergaren’. Wanneer we de Aanwijzingen voor de gebruiker
(pp. 11-12) volgen, dan zoeke men een bepaalde schriftplaats het best op ‘aan de
hand van het (een) zelfstandig naamwoord, dat in deze plaats voorkomt’ (nr. 3). We
slaan dus de concordantie open bij het trefwoord paard (pp. 664-665), maar... vinden
onze Deuteronomiumtekst daar niet opgenomen! Wie meent de samenstellers op een
lacune te hebben betrapt, heeft het echter mis. Onmiddellijk volgend op de ingang
paard treffen we namelijk de lemmata paarden aanschaffen, veel alsmede paarden
houden, veel aan. In beide gevallen echter wordt er géén bijbelplaats vermeld; men
wordt namelijk doorverwezen naar het woord veel (pp. 853-854). Maar ook onder
het kopje veel vindt men ons gewraakte vers niet; even verderop pas blijken namelijk
zowel veel paarden aanschaffen als veel paarden houden een aparte ingang te zijn,
met beide malen alléén Deut. 17:16 als verwijsplaats. Op dezelfde wijze moeten we
te werk gaan bij andere zelfstandige naamwoorden. Zo blijken de trefwoorden van
Deut. 17:17 alléén te vinden onder: veel goud vergaren en veel zilver vergaren (p.
854), terwijl men er ook niet voor teruggeschrokken is om vele vrouwen nemen tot
een apart trefwoord te maken (p. 857)! Voorbeelden van een dergelijk merkwaardig
lexicografisch inzicht zouden indrukwekkend vermeerderd kunnen worden; zo is de
woordencombinatie ‘gloeiend zand’ (Jesaja 35:7) alléén geïnventariseerd onder
gloeiend (p. 302) en de ‘opgaande lijn’ (I Kronieken 17:17) slechts bij opgaand (p.
638).
- Ronduit verbijsterend was voor mij de ontdekking dat de samenstellers - zonder
dit te vermelden, laat staan te verantwoorden - nergens hoofd- en rangtelwoorden in
de concordantie hebben opgenomen. Deze op zichzelf reeds moeilijk te verantwoorden
beslissing komt in een nóg merkwaardiger licht te staan, wanneer we zien dat
afleidingen zoals: driemaal, drievoudig, viervoudig, zevenvoudig e.d. wél een plaats
in het grote boekwerk is toebedeeld. Wie deze Concordantie wil aanschaffen moet
er dus op voorbereid zijn nog wat extra geld te reserveren voor een naslagwerkje dat
alle getallen van de Bijbel bevat8.

Conclusie
Het valt mij zwaar te moeten constateren dat deze nieuwe Concordantie op de Bijbel
op een aantal punten ronduit teleurstelt. Wie de ‘vertaling 1951’ een warm hart
toedraagt - en dat zijn er velen! - zal de gesignaleerde onvolkomenheden op de koop
toenemen. Wie zich om andere redenen een dergelijk naslagwerk wil aanschaffen,
moet niet overhaast te werk gaan, doch pro en contra terdege tegen elkaar afwegen.
8

Gelukkig bestaat er in ons taalgebied zo'n voortreffelijk werk: Dr. L.A. Snijders, Alle getallen
van de Bijbel, Baarn, 1978.
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Dat werkelijk álles tegen kan zitten moge blijken uit het feit dat het Nederlands
Bijbelgenootschap ongeveer een jaar geleden is begonnen met in brede kring de
meningen te polsen over een... nieuwe bijbelvertaling! De kans is dus niet denkbeeldig
dat binnen tien tot vijftien jaar alweer een andere concordantie nodig zal zijn.
Panc Beentjes
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Boekbespreking
Filosofie
B. Tromp, Kart Marx, Boom, Meppel, 1983, 179 pp., f 23,50
Naar aanleiding van de 100e verjaardag van Marx' overlijden verschijnt ook in het
Nederlands taalgebied een nieuwe Marx-biografie. De auteur, Bart Tromp, bekend
door zijn vele degelijke artikelen in Vrij Nederland, levert ook hier een uitstekend
werkstuk af.
In de grote diversiteit van Marx-lecturen kan men grosso modo twee tendensen
onderkennen: ofwel wordt Marx resoluut in de hegeliaanse traditie gesitueerd, ofwel
wordt het aandeel van de erfenis van Hegel in Marx geminimaliseerd. Het laatste
gebeurt b.v. bij L. Althusser. Tromp verkiest het eerste gezichtspunt en verschaft
daarmee een Marx-interpretatie die ongetwijfeld het nauwst aansluit bij het geheel
van Marx' teksten. De Hegeliaanse erfenis geeft Marx' project een zeer grote
coherentie, maar is tevens verantwoordelijk voor de belangrijkste zwakheden ervan.
Zoals ook A. Gorz onlangs in Adieux au Prolétariat beklemtoond heeft, gaat Marx
geenszins uit van de empirisch vaststelbare toestand en ideeën van de arbeiders van
zijn tijd, maar van een abstracte teleologische constructie van de historische rol van
proletariaat en kapitalisme. De innerlijke tegenspraken van deze hegeliaans
geïnspireerde theorie worden onoplosbaar als Marx zijn via hypothetisch-deductieve
weg verkregen ‘wetten’ in het 19e eeuwse wetenschapsideaal wil inpassen. Het
conflict tussen de verschillende talen, die Marx niet alleen bekritiseert, maar ook
hanteert in de opbouw van zijn oeuvre verklaart b.v. de soms ontstellende divergentie
tussen zijn zogenaamd ‘theoretische’ en ‘empirische’ teksten. Marx' wisselende
houding tegenover de klassieke politieke economie illustreert de tegenstrijdigheid
van dit denken. In zijn kritiek op het transhistorisch karakter van de begrippen van
de ‘burgerlijke’ politieke economie, lijkt hij enerzijds het economische zelf als
cultuurhistorische categorie te relativeren, anderzijds verlaat hij voortdurend deze
kritische dimensie en lijkt hij integendeel een betere economische theorie met nieuwe
‘wetten’ te willen opbouwen. Engels zal de naturaliserende elementen van Marx'
theorie onder verwijzing naar Darwin en de natuurwetenschappen nog extra in de
verf zetten en aldus de transformatie van Marx' fragmentarische en grotendeels
onafgewerkte analyses in een gesloten marxistische dogmatiek voorbereiden.
Tromp kondigt in zijn inleiding aan dat hij Marx in de eerste plaats als klassiek
politiek denker in de lijn van Aristoteles over Macchiavelli tot Hobbes, Locke,
Rousseau en A. Smith wil beschouwen. Het heeft ons ietwat teleurgesteld dat juist
deze continuïteit in het boek slechts terloops of helemaal niet aan de orde is gesteld.
Men kan ter zake zeer indringende analyses vinden bij o.m. P. Rosanvallon (Le
Capitalisme Utopique, Le Seuil, 1979) en L. Dumont (Homo aequalis, Gallimard,
1977). De houding van Marx tegenover het liberale model van de marktmaatschappij
en het burgerlijke vooruitgangsoptimisme is heel wat dubbelzinniger dan uit de tekst
van Tromp blijkt. Pleit Marx bij wijlen niet voor een soort integraal individualisme?
Vindt men juist in Het Communistisch Manifest niet zoiets als een dithyrambe op de
resultaten van de kapitalistische accumulatie? ‘Pas de bourgeoisie heeft bewezen,
wat de menselijke activiteit tot stand kan brengen. Zij heeft heel andere wonderwerken

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 50

geschapen dan Egyptische piramiden, Romeinse waterleidingen en gotische
kathedralen, zij heeft heel andere tochten ondernomen dan volksverhuizingen en
kruistochten...’ Ook Tromps bespreking
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van Marx' houding tegenover het Britse kolonialisme en de voor-kapitalistische
sociale verhoudingen kon iets genuanceerder zijn, indien hij ook naar de beroemde
(ontwerpen van) brieven aan Vera Zassoulitch had verwezen. Marx lijkt hier op het
einde van zijn leven geneigd de posities van zijn journalistieke artikelen uit 1853
radicaal te wijzigen. Tromp gaat de moeilijkheden en tegenspraken in Marx werk
beslist niet uit de weg. Dat zijn boek daarbij steeds vlot en aangenaam leesbaar blijft,
kan hem zeker als een verdienste aangerekend worden. Een van de bekende
journalistieke trucjes om de aandacht van de lezer te trekken bestaat erin te beginnen
met een min of meer spectaculaire tabula rasa. Er moet voor het nieuwe werk ruimte
vrijgemaakt worden: ruimte in de hoofden, op de boekenplanken en in de
boekenwinkel. Ook Tromp offert aan dit ritueel door bij de aanvang te stellen dat
‘een oorspronkelijke en moderne Nederlandse inleiding (op Marx) eigenlijk niet
voorhanden is’ (p. 8). Zonder iets van de kwaliteiten aan zijn boek af te doen, willen
wij er toch op wijzen dat de Kerngedachten van Marx van L. Van Bladel een
gelijkaardige Marx-interpretatie als die van B. Tromp bevatten. Het boek van Van
Bladel biedt de lezer bovendien enkele van Marx' belangrijkste teksten. Tromp vestigt
daarentegen de aandacht op enkele meer verwaarloosde aspecten van Marx' werk
zoals zijn journalistieke arbeid. Zijn kritiek is ook iets scherper. Elke tijd leest zijn
klassieker op zijn eigen wijze. Ondertussen is het hedentendage wellicht belangrijk
dóór en voorbij het werk van Marx zich te bezinnen over het statuut en de
mogelijkheden van maatschappijkritische theorieën en praktijken.
Toon Vandevelde

Godsdienst
K.H. Miskotte, Het Wezen der Joodsche Religie. Bijdrage tot de kennis van
het joodsche geestesleven in dezen tijd. Kok, Kampen, 1982, 575 pp. Prijs
bij intekening f 67,50, in losse verkoop f 75.
In 1932 promoveerde Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976), toentertijd predikant
te Haarlem, op een proefschrift waarin hij een antwoord trachtte te geven op de vraag
naar het ‘wezen’ van de joodse religie. Met behulp van de fenomenologische methode
schilderde hij hetgeen de leidende joodse denkers van toen als het wezen beschouwden
van hun eigen religie. Het boek - dat in 1935 werd bekroond met de zgn.
Mallinckrodtprijs voor de beste theologische dissertatie in tien jaar - stond wat de
tijd van verschijnen betreft natuurlijk onder een kwaad gesternte, aangezien de
katastrofe onder Hitler aan de einder opdoemde. Het lijkt mij dan ook geen toeval
dat er in 1964 een (fotomechanische) herdruk van het proefschrift nodig bleek. Na
de Tweede Wereldoorlog móést het theologisch denken zich immers wel bezig gaan
houden met het vraagstuk van jodendom en christendom, dat extra gestalte kreeg in
de problematiek van ‘Israël en de Kerk’. Tegen deze historische achtergrond is het
extra navrant om Miskotte reeds in 1932 te zien schrijven: ‘Naar onze overtuiging
wordt het jodendom door de kerk zoowel in zijn invloed als in zijn waarde onderschat’
(p. 22). De oplage uit 1964 is inmiddels ook al jaren uitverkocht, zodat het boek de
laatste tijd steeds zeldzamer werd en alleen via antiquariaten nog was op te sporen
(en voor veel geld). Thans, vijftig jaar na de eerste uitgave, is deze magistrale studie
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weer ‘gewoon’ verkrijgbaar, en wel als zesde deel van het Verzameld Werk, dat in
totaal acht delen zal omvatten (waarvan vijf banden met onuitgegeven of moeilijk
toegankelijk werk).
Miskotte doet een mijns inziens zéér serene poging om het jodendom van binnenuit
te verstaan, door namelijk te luisteren naar wat joodse getuigen zélf zeggen over wat
hen de evidente kern van de zaak schijnt. Bij deze representanten - onder wie Leo
Baeck, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Ernst Bloch, Franz Kafka - stoot Miskotte
telkens op het gemeenschappelijke inzicht dat het ‘wezen’ van de joodse religie
gelegen blijkt in een leer-der-correlatie van God en mens. Het is ronduit ondoenlijk
om binnen het bestek van deze bespreking zelfs maar een poging te wagen om samen
te vatten hetgeen Miskotte op de hem zo typerende wijze onder woorden weet te
brengen. Zou ik eenmaal beginnen met het citeren van passages die mij hebben
geraakt - over heiligheid, heilige geest, gerechtigheid - dan zou dat vele kolommen
beslaan.
Wie dit boek ter hand neemt om het te bestuderen - het is uiteraard geen lichte
kost - doet er wellicht goed aan zich tevoren even
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te oriënteren in het door G.G. de Kruijf geschreven ‘Heiden, Jood en Christen’ (Ten
Have, 1981), door mij besproken in Streven, augustus-september 1982, p. 1049.
Werd in 1935 nog geschreven: ‘Dit boek is voorlopig te groot voor de theologische
bezinning in ons land...’, thans kan niemand meer om deze meesterproef heen; het
draagt bij tot een wezen-lijke herkenning tussen jodendom en christendom.
Omdat er, zelfs na de Tweede Wereldoorlog, slechts weinig boeken zijn verschenen
die zich wijsgerig met het ‘wezen’ van het jodendom bezighouden, blijft dit lijvig
werk van Miskotte ongekend actueel.
Panc Beentjes

Der Prophet Daniel, erklärt von Gerhard Maier, R. Brockhaus Verlag,
Wuppertal, 1982, 440 pp.
Het boek Daniël is om te lezen een zéér intrigerend geschrift, om het uit te leggen
is het één van de moeilijkste boeken in heel het Oude Testament. De bijbellezer
wordt er immers geconfronteerd met zeer belangrijke, tevens echter nogal omstreden
kwesties als: eeuwig leven, opstanding, engelen, messiasverwachting.
Het eerste hoofdstuk van dit commentaar neemt ons mee op een spannende
ontdekkingsreis; we krijgen er een overzicht hoe het boek Daniël in de loop der
eeuwen is uitgelegd (pp. 22-34). Daarna wijst de auteur - een van de twee
hoofdredacteuren van de serie - ons op een probleem, dat in de exegese altijd een
grote rol heeft gespeeld. Het betreft de vraag in hoeverre hetgeen in het boek Daniël
staat beschreven ook historisch betrouwbaar is. De tien belangrijkste argumenten
die een groot aantal bijbelgeleerden altijd in stelling brengt tegen de historiciteit van
het geschrift worden door Maier aan de kant geschoven (pp. 35-43), waarna hij ons
vervolgens bestookt met maar liefst twintig argumenten, die naar zijn zeggen de
historische betrouwbaarheid onomwonden aantonen (pp. 43-50). De schrijver zet
zich dus af tegen de gangbare mening dat het boek Daniël in de tweede eeuw voor
Chr. is geschreven (pp. 51-57) en bekent zich tot de (beduidend kleinere) groep die
het werk vele eeuwen éérder dateert (zesde of vijde eeuw voor Chr.) en een in die
tijd levende Daniël als de schrijver beschouwt (pp. 58-62).
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Wat zich in de openingsbladzijden liet lezen als een interessante studie wordt
gaandeweg een boek met een wel erg conservatieve inslag. Dat blijkt zonneklaar
wanneer met enkele aan discussie onderhevige (zgn. ‘hete’) passages naslaat. Met
de mensenzoon in 7:13 heeft Daniël - aldus Maier - al direct Jezus voor ogen gehad
(p. 81). Ook de uitleg bij de zeventig jaarweken (Dan. 9:24 vv.) is mij wat al te snel
op Jezus toegesneden; een historische Daniël voorziet en voorspelt omstreeks 500
voor Chr. de kruisdood van Jezus in het jaar 30 na Chr. (pp. 338-354). Bij de
bespreking van het belangrijke item eeuwig leven (Dan. 12:3) wil de samensteller
ons doen geloven ‘dass dieses Thema seit der Zeit der Patriarchen aktuell war’ (p.
412). Dit is zonder meer een onjuiste weergave van wat oudtestamentici doorgaans
daarover zeggen. Het staat vast dat deze thematiek in Israël actueel werd ten tijde
van het Seleucidenbewind, dus in de tweede eeuw voor Chr. (in Streven van april
1980 heb ik hierover geschreven). Ondanks de kritische kanttekeningen die ik bij dit
deeltje heb geplaatst, is het voor de geïnteresseerde bijbellezer voor veel zaken een
erg handig hulpmiddel. De meer dan 1.300 voetnoten tonen aan dat de schrijver echt
wel belezen is op dit gebied. Gaat het om de datering van het geschrift Daniël, dan
is voorzichtigheid geboden. Ook bij theologisch nogal belangrijke en omstreden
leerstukken kan men beter niet alleen op zijn kompas blindvaren.
Met een indrukwekkende literatuurlijst wordt dit commentaar besloten (pp.
425-440); ook diverse geleerden uit ons taalgebied zijn erin opgenomen.
Panc Beentjes

A. de Leeuw, Mozes (Exodus 1-3,15), Kok, Kampen, 1982, 143 pp., f 18,90.
Het heeft soms ook voordelen, wanneer een serie door een niet al te strakke formule
wordt gekenmerkt. Van de hand van dr. N.A. van Uchelen verscheen eerder in deze
reeks immers al Exodus 1-20, bij welke publikatie ik in Bijdragen 42 (1981), 310
een aantal kanttekeningen heb geplaatst. Het lijkt wel of De Leeuw - die sedert 1974
studentenpredikant te Groningen is, die recensie heeft gelezen en zich voornam om
een aantal van de zaken die Van Uchelen heeft laten liggen alsnog te behandelen.
Dit boekje over Mozes behandelt een veel kleinere sectie van het tweede bijbelboek
en kan daardoor méér aandacht schenken aan details binnen de vertelling. De schrijver
heeft een goed oog voor de opbouw van elke perikoop en een getraind gehoor voor
woordherhalingen en het omzetten van letters in de Hebreeuwse grondtekst (klassiek
is de verwisseling van ‘zien’ en ‘vrezen’, resp. ra'ah en jara'). Er staat één opmerking
in dit beslist aardige boekje die ik bijzonder cryptisch vind. Op bladzijde 124 leest
men: ‘In de bijbelse verhalen wordt vaak gesproken van “afdalen” en “opgaan”.
Alleen in Tenach al meer dan 1.200 keer’. Bedoelt De Leeuw dat er nog andere
teksten zijn waar die werkwoorden voorkomen, maar dat het dan niet om verhalen
handelt of zit er iets anders achter? Zelfs met het bekende Theologisches
Handwörterbuch zum Alten Testament (Deel I, 755 ff; Deel II, 273 ff.) in handen
kom je er niet achter wat er nu precies wordt beoogd. Je vraagt je af wat zo'n
statistische mededeling dan voor zin heeft.
In dit commentaar heeft de auteur ook af en toe rabbijnse exegese van deze cruciale
verhalen verwerkt; dat is erg interessant en had wat mij betreft best vaker mogen
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gebeuren! Wie er tegen kan dat de auteur af en toe zijn mening onder woorden brengt
over de huidige (wereld)politiek - zijn goed recht overigens - zal beslist geboeid zijn
door de figuur van Mozes.
Panc Beentjes

Kees Waaijman, Psalmen over de schepping, Kok, Kampen z.j. (ca 1982),
125 pp., f 15,90.
In dit inmiddels alweer vijfde commentaar van deze auteur in deze serie worden tien
psalmen vertaald, gelezen en uitgelegd waarin duidelijk wordt hoe Israël in de loop
van haar geschiedenis de schepping heeft leren waarderen. Het boekje opent met een
heldere inleiding (pp. 5-15) die de lezer inscherpt dat de thematiek van de schepping
geleidelijk aan een plaats heeft gekregen in Israëls geloofsbeleving. Met name de
inbreng van een profeet als Elia en de veranderingen als gevolg van de babylonische
ballingschap worden door de auteur op een voortreffelijke wijze in kaart gebracht.
De uitleg van Psalm 29 is in dat kader bijzonder de moeite waard. De auteur schetst
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daar namelijk hoe een in oorsprong Kanaanitisch-Ugaritische hymne op Baäl wordt
omgevormd tot een zuiver Israëlitisch gebed. Alle stadia die deze psalm heeft
doorgemaakt zijn namelijk bewaard; het is mogelijke de Hebreeuwse tekst te
vergelijken met het Ugaritisch origineel en daarnaast ook de afwijkende Griekse
vertaling in de uitleg te betrekken.
Daarenboven heeft ook de uitleg van psalm 8 mij erg geboeid.
Waar ik steeds maar niet aan kan wennen is in de eerste plaats de inconsequente
schrijfwijze van bijbelse namen. Zo vind je Deuterojesaja (p. 49) naast Deuterojesajah
(p. 107). In de tweede plaats heb ik grote moeite met de stekelige, archaïsche en
soms cryptische vertaling die de auteur aan zijn uitleg laat voorafgaan: ‘Ja, jij wierf
mijn nieren’ (Ps. 139:13, p. 93); ‘Men heft tot een waan, in jouw steden!’ (Ps. 139:20
p. 94). Gelukkig maar, dat de uitleg in een meer begrijpelijk Nederlands geschreven
is! Een boekje om eens ter hand te nemen.
Panc Beentjes

A. van Seims, Job, Deel I (De Prediking van het Oude Testament),
Callenbach, Nijkerk, 1982, 206 pp. Voor Belgiö: Uitgeverij Westland,
Schoten, BF. 1.130.
Het schrijven van een commentaar op het niet alleen theologisch, maar vooral
filologisch uiterst moeilijk boek Job was aanvankelijk toebedeeld aan dr Th. C.
Vriezen, emeritus-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Na diens overlijden
is dit werk overgenomen door een andere nestor in de oud-testamentische wereld,
dr A. van Selms. Deze emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Pretoria is een
van de drie redacteuren van de serie; van zijn hand verschenen eerder een tweedelig
commentaar op Genesis en een driedelige uitleg op Jeremia en Klaagliederen.
Het boek Job is de weergave van een worsteling. Het is een dialoog tussen wat
altijd als waarheid is aanvaard en wat op een gegeven moment als werkelijkheid
werd ervaren. De traditionele argumenten legt de bijbelschrijver in de mond van Jobs
vrienden, terwijl hij Job zelf op existentiële wijze laat protesteren tegen het dogma
dat alle leed een gevolg zou zijn van eigen zonde.
Dat het boek Job een uiterst beredeneerde discussie bevat wordt met name duidelijk,
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wanneer men de opbouw van dit bijbels geschrift bekijkt. Ik vind het daarom echt
een gemiste kans dat we op dat punt niet nader worden geïnformeerd. Een dergelijke
inleiding is ook daarom zo gewenst, omdat dit Deel I van deze commentaar stopt bij
Job 21:34, terwijl er pas in Job 26:14 een literaire episode binnen het geschrift wordt
afgesloten. Ik hoop dat de Slotbeschouwing die door de schrijver wordt beloofd (p.
9) aan het einde van Deel II, met name over de structuur van het boek Job het nodige
zal bevatten! Ook voor een overzicht van de belangrijkste studies over Job uit de
laatste jaren moet men geduld oefenen tot dat tweede deel verschenen is.
Deze commentaar-serie bij het Oude Testament werkt als basisvertaling met de
NBG-uitgave van 1951. Op nogal wat verzen in deze bijbelvertaling heeft Van Selms
kritiek; hij doet dan ook flink wat voorstellen ter verbetering (o.a. 4:10; 5:3.5.12;
6:25.29; 14:16-17, etc.), waarbij een vergelijking met de in 1968 verschenen
commentaar op Job van Cl. Epping - J.T. Nelis (B.O.T.) interessant is. Bij een aantal
passages (o.a. 5:21.23; 11:10-11; 14:20) heb ik me afgevraagd of de vertaling die
Van Selms voorstaat wel navolging verdient. Over het algemeen dient gezegd, dat
zijn visie op de moeilijke Hebreeuwse tekst het boek Job een stuk leesbaarder maakt!
Het zijn niet zozeer de exegetische als wel de theologische opmerkingen die mij
af en toe de wenkbrauwen deden fronsen. Men treft ze aan in de paragraaf Prediking,
dat wil zeggen ‘dingen die de hoorder of lezer ter harte moet nemen’ (p. 60). Die
paragraaf volgt steeds op het exegetisch-filologische exposé en de letterkundige
analyse. Af en toe acht Van Selms bepaalde zaken niet geschikt voor de prediking.
Dat is bijvoorbeeld het geval met de kwestie van de Aanklager, die in de proloog
van Job (1:1-2:13) duidelijk als één van Gods dienaren functioneert. Als gevolg van
de intertestamentaire literatuur en het Nieuwe Testament ziet de christelijke theologie
er maar al te gauw de duivel in. ‘Dan echter - zo vervolgt de auteur - zouden wij het
N.T. onder de kritiek van het O.T. stellen, of althans het N.T. met een
oudtestamentische bril lezen, wat in het geheel van de christelijke theologie een
bedenkelijke procedure zou worden’ (p. 34). Ik vraag me af of hij zich de draagwijdte
van zo'n fundamentele opmerking wel ten volle bewust is. Met zijn advies dat het
veiliger is, ‘dit element in de proloog daarom niet tot de prediking daarvan te rekenen’
(ibid.) ben ik het dan ook volstrekt oneens. Wie dit commentaar op Job ter hand
neemt zal dus bij het kopje Prediking extra op zijn hoede dienen te zijn. Desondanks
zie ik al met spanning uit naar het tweede deel met daarin de synthetische visie van
de auteur op het wijsheidsgeschrift in zijn geheel.
Panc Beentjes

Literatuur
Roland Jooris, Akker, Lannoo, Tielt/Bussem, 1982, 57 pp., BF. 275.
In hun typografische verschijning gelijken Jooris' gedichten in deze bundel op de
magere en dunne kolommetjes van Jan Arends. De anekdotiek van het neo-realisme
treffen we er haast niet meer in aan. Maar de dingen zijn concreet en compact
aanwezig: een kei, een tafel, een schaar, muur, tegel, ruit, de rotsen, het drijfhout,
een lucifersdoosje. In hun woordkarigheid tonen de gedichten van Jooris een rijke
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syntaxis en de betekenis is minstens het kwadraat van de gebruikte woorden. Als de
connotatie ‘versiering’ er niet zo sterk in aanwezig was, kon men elk van zijn
gedichten een miniatuur noemen. Jooris schrijft met de hand van een graficus en
dicht met het oog van een tekenaar. Hij meet de afstand tussen begin- en eindwoord
en vult die uiterst nauwkeurig in. Hij zet woorden uit als noten op een notenbalk, in
de gewenste verhouding, precies wetend wanneer de maat vol is. De zuivere lijn van
het gedicht vertoont nergens een lus van een woord teveel. In ‘Dichten’ (p. 15) heeft
hij zijn techniek uitgelegd. De gedichten van Jooris scheppen een leegte waarin de
dingen kunnen verschijnen, ook in hun derde dimensie. Een mooi voorbeeld daarvan
lezen we op p. 39:
aarde
is naakt
een kuil:
waarin
een schuinte
van
schaduw

J. Gerits
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Gust Gils, Uniek onkruid, Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982, 56 pp.,
BF. 295.
In een gesprek met Hugo Bousset (Schrijven aan een opus, p. 157) verklaarde Gils
o.m. dat hij geen literair dwangarbeider is: het moet plezierig blijven, zoniet van
onderwerp, dan toch om te doen. Uniek onkruid is zo'n ‘plezierige’ dichtbundel in
twee delen: 1. Willens - 2. Nillens. Die titels geven letterlijk het spreekwoordelijk
karakter van de poëzie in deze bundel aan. Vertrekkend van een spreekwoord,
zegswijze, cliché zet Gils de uitdrukking op z'n kop en suggereert op die manier dat
de werkelijkheid verknipt is en de mens inderdaad uniek onkruid ‘doordien het
zichzelf tracht uit te roeien’! (p. 54). Die variaties op spreekwoorden en uitdrukkingen
leidden tot uitspraken als: ‘van je eige juwele moet je 't maar hebbe! (p. 14), ‘een
waarheid als een paard’ (p. 21), ‘een beschadigde grapjas/ is er vaak een dubbele
waard’ (p. 45) en soms vormen zij een heel kort gedicht. ‘Taktiek: de meest beroerde
verdediging / is de frontale aanval // waarbij je weigert verder te zien / dan de neus
van je tegenstrever’ (p. 34).
In die aforistische, min of meer gezochte korte gedichten scheidt Gils via paradoxen
schijn en werkelijkheid, droom en daad, waarde en onwaarde. Doordat het onderscheid
heel concreet gemaakt wordt krijgen de dichterlijke waarschuwingen soms een wat
zeurderig moraliserende ondertoon.
J. Gerits

Theater
David Selbourne, The Making of ‘A Midsummer Night's Dream’. An
eye-witness account of Peter Brook's production from first rehearsal to first
night, Methuen, London, 1982, 327 pp., £15.
Ingeleid door S. Trussler die P. Brooks geruchtmakende produktie van Shakespeares
drama (Royal Shakespeare Company 1970, 535 opvoeringen in 36 steden) in een
theaterstilistische intentie situeert, schrijft S. het relaas uit van zijn zwijgzame
begeleiding van 8 weken repetitie waarin Brook als brutaliserend regiseur de tekst
en de acteurs uit de verkorsting tracht te halen. Met op de linkerpagina de telkens in
de repetitiefase behandelde tekstbrokken en op de rechterpagina S.'s ideeën,
associaties, oordelen, stapt S. doorheen deze moeizame periode, vol gram over de
tirannie van de regisseur over de acteur en de auteur. Onthullend als deze
overwegingen vaak wensen te zijn, doorschiet S. deze tekst met informatie over de
vele truukjes, Brooks nepargumenten, zeurt maar door over het verschil in tekstvisie
tussen Brook en hemzelf. Zelfironie is beslist niet zijn sterkste eigenschap. Maar,
hoe onwaarschijnlijk ook, onder deze voyeurszinnen komt zoiets als het proces van
theatrale creatie te voorschijn. Onbegrijpelijk is dan enkel nog waarom de publicatie
van deze zowel irritante als revelante tekst zo lang op zich heeft laten wachten.
C. Tindemans
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Michael Hattaway, Elizabethan Popular Theatre. Plays in Performance,
Routledge & Kegan Paul, London, 1982, 234 pp., £14,95.
In wat in eerste aanleg een publikatie voor niet-experten wenst te zijn brengt S. zoveel
verheugende theaterhistorische kennis van de bestaansvoorwaarden van het
Elizabethaanse theater samen dat het resultaat kan doorgaan als een inventaris en
compendium van het momenteel mogelijke reconstructiebeeld. De informatie wordt
structureel opgebouwd: hoe zagen theaterruimten en scenische voorzieningen eruit
(grondplan, apparatuur, publieksruimte), hoe verliepen de opvoeringen, wie speelde
er in mee (economisch, artistiek, professioneel, dramaturgisch, speel- en
spreektechnisch). In een tweede deel wordt deze voorraad tijdskenmerken over enkele
Elizabethaanse dramatische teksten (Th. Kyd, The Spanish Tragedy; Mucedorus; C.
Marlowe, Edward II en Doctor Faustus; W. Shakespeare, Titus Andronicus) heen
gestolpt, waarbij deze geïsoleerde gegevens tekst- en opvoeringsimmanent functioneel
worden geïnterpreteerd en de technische mogelijkheden en interpretatieve resultaten
organisch over elkaar heen geschoven raken. Het blijft uiteraard een gecompliceerde
onderneming voor een medium-(toen)-in-volle-expansie; alleen al omdat op
overtuigende wijze afgerekend wordt met de onzin over een primitief en arm theater
is deze studie een onmisbaar instrument voor de Shakespeare-toeschouwer in onze
tijd.
C. Tindemans
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