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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Heeft het kerkelijk huwelijk nog zin?
Juridische aspecten
Rik Torfs
Het kerkelijk huwelijk kan moeilijk los worden gezien van de civiele echtverbintenis.
En die maakt momenteel een zware crisis door. Eeuwenlang een van de pijlers van
de maatschappij, lijkt het huwelijk vooral de laatste jaren erg aan aantrekkingskracht
in te boeten. In Frankrijk b.v. zouden 50% van de mensen samenwonen buiten het
huwelijk, met een piek van 60% in de streek van Parijs. Illustratief is b.v. dat in de
Grote Spectrum-encyclopedie, die in 1975 nog een trefwoord ‘huwelijk’ had, nu een
titel ‘huwelijk en samenleven’ is opgenomen. Niet alleen worden er minder huwelijken
gesloten, het aantal echtscheidingen schiet spectaculair de hoogte in. In 1977 was
het jaarlijks aantal echtscheidingen per 1.000 inwoners (Lindijer, 1982, 8):
Verenigde Staten

5,07

Denemarken

2,63

Zweden

2,46

Canada

2,38

Zwitserland

1,66

Nederland

1,55

Noorwegen

1,51

België

1,33

Frankrijk

1,23

B.R. Duitsland

1,22

In Frankrijk tendeerde het aantal echtscheidingen in de periode 1978-1980 naar 1
op 4 huwelijken (Bernhard, 1982, 167). In België is de toestand niet gunstiger
(Zimmerman, 1983, 14). Andere cijfers maken nog meer indruk. In Californië waren
er in de eerste zeven maanden van 1979 naar schatting 89.463 huwelijken en 79.403
echtscheidingen (Lindijer, 1982, 8). Deze cijfers moeten wel gerelativeerd worden:
velen gaan misschien in Californië scheiden, terwijl het huwelijk elders gesloten is.
Naast het huwelijk ontstaan diverse soorten andere relaties, of men hier nu van
twee-relatie, partnerschap of samenleving spreekt (Hidma, 1982; Dekker en Dijkman,
1982). Het gaat hier om een brede waaier van leefvormen, zowel heterofiele als
homofiele. Het (burgerlijk) recht heeft daar
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uit de aard der zaak minder vat op. Vele relaties zijn slechts vaag gedefinieerd, laat
staan geïnstitutionaliseerd. Ze missen vaak aanknopingspunten om een min of meer
sluitende rechtsregeling aan vast te maken. Voor de relatie zelf is dat wellicht niet
zo erg. De maatschappij wordt op dat vlak steeds toleranter. Maar zeer veel civiel-,
fiscaal- of sociaalrechtelijke regelingen hangen, eerder dan aan het individu, aan het
gezin op en zo is het soms moeilijk, voor de ‘alternatieve’ situaties een min of meer
acceptabele regeling uit te denken.

Het huwelijk in het profane recht
In het Belgisch recht was het huwelijk de laatste tijd het voorwerp van heel wat
wetgevend optreden. Het primair stelsel, met de rechten en verplichtingen van de
echtgenoten, en het huwelijksvermogenrecht werden gewijzigd door de wet van 14
juli 1976. Dat bracht ingrijpende veranderingen mee. De bedoeling was, de gelijkheid
tussen man en vrouw, inmiddels maatschappelijk overal grondig doorgedrongen,
ook voor het huwelijk en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan wettelijk vast te
leggen. De kern van het huwelijk wordt echter niet anders gezien dan vroeger. Nog
altijd blijft een bijzonder stevige regeling gelden, met allerlei bepalingen van openbare
orde of dwingend recht. Toch gaan er reeds stemmen op om, wat het inhoudelijke
aspect van het huwelijk betreft, minder zware eisen te stellen. De instelling als zodanig
wordt nog tot de openbare orde gerekend, aangezien ze ‘een van de grondslagen is
van onze maatschappelijke organisatie, een ordenende factor in de samenleving
(Senaeve, 1982, 460). Maar: ‘Il ne suffit pas qu'une matière déterminée se rattache,
dans son principe, à l'ordre public pour qu'on puisse en déduire que toutes les règles
qui la composent soient d'ordre public’ (De Page in Senaeve): een bepaalde materie
kan tot de openbare orde behoren, maar daaruit volgt niet dat ook alle regels die deze
materie regelen tot de openbare orde behoren.
Welke regels dan nog wèl, als b.v., zoals door Senaeve, de plicht tot samenwonen
al niet meer als 100% essentieel wordt beschouwd? In de handboeken werd, enkele
jaren geleden, uitvoerig geargumenteerd dat het huwelijk van een contract een instituut
is geworden. Nu lijkt men de weg terug te zijn ingeslagen. Het gaat noch om een
contract, noch om een instelling. Al de bepalingen die het huwelijk familie- of
vermogensrechtelijk mee helpen uittekenen, lijken finaal niet zo belangrijk te zijn
als men aanvankelijk aannam. Wat overblijft is het ‘instituut huwelijk’ zelf. Dat

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

5
lijkt echter steeds meer een huls te worden die, zoniet leeg, dan toch al lang niet meer
tot de rand toe gevuld is. Het huwelijk wordt hoe langer hoe formeler, een huls... van
openbare orde. Feitelijke scheiding b.v. zou volgens vele juristen binnen het huwelijk
moeten kunnen worden gerealiseerd. Men zou b.v. een beroep mogen doen op artikel
1395 van het burgerlijk wetboek over wijziging van huwelijksstelsel om binnen de
veilige muren van het huwelijk een feitelijke scheiding te organiseren. De redenering
is begrijpelijk. Ook een uitgehold huwelijk vegeteert dan immers verder en blijft een
ideale kapstok in de wetgeving. Mensen die anders tot andere leefvormen ‘gedwongen’
zouden worden, kunnen zo nog als getrouwd gecatalogeerd worden en blijven binnen
het juridische gezichtsveld. Een minimalistisch huwelijk wordt blijkbaar vooropgesteld
als middel bij uitstek om de ‘instelling’ levend te houden. Maar op die manier stelt
het recht als het ware een fictief huwelijk in, het drijft immer verder weg van de
maatschappelijke realiteit. Ficties vervreemden het recht van de mens en de mens
van het recht. Ze maken het huwelijk beslist niet aantrekkelijker en ontmoedigen
zeker niet hen die in dit traditionele ‘instituut’ alleen maar een vaak lastige formaliteit
zien die als werkelijkheid haast niets voorstelt.
Er kunnen ook andere paden worden bewandeld. Naast het huwelijk zouden diverse
samenlevingsvormen als valabel moeten worden erkend. Ze hoeven natuurlijk niet
op hun beurt als te-nemen-of-te-laten instituut worden voorgeschoteld, maar het lijkt
fout ze blijvend te ignoreren.
Het huwelijk zelf moet een doorzichtige echtscheidingsregeling kennen die een
reële kans biedt om uit elkaar te gaan zonder dat levens worden verwoest. Wat dat
betreft wordt de wetgeving trouwens steeds soepeler (cfr. de wet van 2 dec. 1982,
die de termijn voor de echtscheiding na feitelijke scheiding van 10 jaar op 5 brengt).
Pas dan kiest men bewust voor of tegen het huwelijk en is een echtverbintenis geen
kronkelpad waarvan niemand weerkeert. Inmiddels kan het huwelijk dan pogen te
bewijzen dat het toch over serieuze troeven beschikt om ook nu nog de moeite waard
te zijn.

De rol van de kerk
In heel deze kwestie is de rol van de kerk misschien minder klein dan men op het
eerste gezicht zou denken. Velen hechten hoe dan ook nog belang aan het huwen in
de kerk. In 1972 trouwden in Vlaanderen 80% van de burgerlijk huwenden ook
kerkelijk (Billiet en Dobbelaere, 1976, 29) en dit
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percentage zal het laatste decennium slechts lichtjes zijn teruggelopen. Door een
zinnig uitwerken van de inhoud van het huwelijk kan de kerk zeker nuttig werd
verrichten. Wel is de toegang tot het kerkelijk huwelijk al te gemakkelijk. Het lijkt
echter evenzeer belangrijk dat de kerk, op het moment van het falen, mee probeert
een oplossing te zoeken. Als zij zou proberen de civiele echtscheiding te vuur en te
zwaard te bestrijden, zou zij weinig succes oogsten.
Over de theologische betekenis van het huwelijk gaat het hier niet, de bespreking
daarvan overschrijdt onze competentie. Daarom hier geen oeverloos debat over de
onverbreekbaarheid van het huwelijk. Maar wel kort het volgende. Waarschijnlijk
hebben bepaalde zwaar geladen theologische denkbeelden de huidige theorie van de
onverbreekbaarheid mede geschraagd. Zo bestaat er een opklimmende dialectiek,
die uitgaat van de echtelijke liefde in lief en in leed en haar voltooiing vindt in het
onverbreekbaar karakter van het verbond tussen God en de mensheid, ten volle
gerealizeerd in Jezus Christus. Wanneer de liefde van God niet meer in verband
wordt gebracht met een gezond huwelijk, maar met een louter formele
‘onverbreekbare’ huwelijksband, die alleen nog maar een juridische façade is, kunnen
de gevolgen soms pijnlijk zijn.
Rebus sic stantibus is ons uitgangspunt echter het onverbreekbare huwelijk. Ook
in het nieuwe Kerkelijk Wetboek, dat op 27 november 1983, eerste zondag van de
advent, van kracht wordt, komt de onverbreekbaarheid weer meermaals aan bod, in
allerlei bewoordingen, even duidelijk als divers: indissolubilitas (canon 1056 en
1099), foedere irrevocabili (c. 1057 §2), consortium permanens (c. 1096 §1), vinculum
natura sua perpetua (c. 1134), nulla... potestate... dissolvi potest (c. 1141). Maar het
feit dat het huwelijk onverbreekbaar is, betekent ook voor het Kerkelijk Wetboek
niet dat het niet kan ‘verdwijnen’ omdat het eigenlijk nooit heeft bestaan. Een
nietigverklaring is in een aantal gevallen mogelijk. Bovendien zijn er - zij het beperkte
- mogelijkheden om een bestaand huwelijk te verbreken.

Nietigverklaring: situering
Het nieuwe Kerkelijk Wetboek besteedt aan het huwelijksrecht welgeteld 111 canones,
van canon 1055 tot canon 1165. De huwelijksbeletselen en de toestemmingsgebreken,
die aanleiding tot nietigverklaring kunnen geven, beslaan de canones 1073 tot 1107.
Niet weinig dus. Nog indrukwekkender wordt het wanneer men er handboeken over
kerkelijk huwelijksrecht op naslaat. Het recente, weliswaar op falende huwelijken
toegespitste hand-
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boek van de rota-advocate Martha Wegan, Ehescheidung. Auswege mit der Kirche,
telt 211 bladzijden. Daarvan handelen er maar liefst 138 over de ‘kirchlich nichtige
Ehe’.
In het burgerlijk recht is de nietigverklaring een uiterst marginaal verschijnsel.
Maar in het kerkelijk recht is het blijkbaar schering en inslag dat mensen jarenlang
als gehuwden leven om dan uiteindelijk, weliswaar op hun verzoek, te horen zeggen
dat ze eigenlijk nooit getrouwd zijn geweest. De laatste jaren worden steeds nieuwe
nietigheidscriteria aangeboord of uitgediept. Vrees, dwaling, dwang: dat zijn natuurlijk
oude gronden, die trouwens ook in het burgerlijk recht bestaan maar in se niets
revolutionairs inhouden. Men kan ze natuurlijk wel elastisch interpreteren. Wat is
dwaling? Wat is dwang? Ook psychische moeilijkheden die een geldige toestemming
in de weg staan, worden steeds ruimer geïnterpreteerd (De Fleurquin, 1975). Heel
ver kan men gaan, wanneer het onvermogen om de huwelijkslasten te dragen in het
geding komt. Can. 1096, §1 b.v. zegt dat men niet mag ignoreren dat het huwelijk
een altijd durende band smeedt. Dat opent enorme mogelijkheden voor een latere
nietigverklaring. Men zou desnoods kunnen redeneren dat men, doordat het huwelijk
spaak loopt, eigenlijk niet ten volle besefte dat het niet spaak mocht lopen. Al gaat
men op het ogenblik nog niet zo ver, de gevallen waarin men de ontbinding op
logische wijze kan verantwoorden, zijn haast onuitputtelijk. Men gaat zover als men
wil of opportuun acht, een logische limiet is er niet. Op de kaft van het reeds
geciteerde boek van Martha Wegan wordt, bij wijze van shock-publiciteit, de huidige
toestand aangegeven: ‘Dreissig Prozent aller zivil Geschiedenen könnten ihre Ehe
kirchlich nichtig erklären lassen’. Is dat normaal?

Nietigverklaring: kritiek
Het is misschien niet ‘de bon ton’ om in een tijdperk als het huidige, waarin steeds
meer huwelijken op de klippen lopen, de nietigverklaring met enige argwaan te
bekijken. Vele mensen worden erdoor geholpen en krijgen vaak de kans om een
nieuw kerkelijk huwelijk aan te gaan. Maar er zijn ernstige schaduwzijden. Het recht
in de kerk, al dikwijls meer als spelbreker dan als spelregelaar beschouwd, treedt op
als een deus ex machina die in het leven ingrijpt, maar geen neerslag is van het leven.
Een jurist kan die overvloedige nietigverklaringen moeilijk anders dan als een fictie
kwalificeren. Het is daarom des te triester dat de juridische annulatie zogezegd maar
een pure vaststelling is die voortvloeit uit een theologisch
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geschraagde realiteit. Zonder deze juridische kunstgreep zou de theologische waarheid,
uiteraard ontologisch tot en met, aan het wankelen gaan. Vaak hoort men zeggen dat
het recht in dienst van de theologie moet staan1. Akkoord. Maar dan wel, hopelijk,
in constructieve zin om de theologie in de gemeenschap leefbaar te maken en niet
om haar zwakten te ondervangen, als bressendichter. Men zou haast kunnen spreken
van een ‘prostitutie’ van het recht.
Maar niet alleen het recht en de theologie vinden weinig baat bij overdreven veel
nietigverklaringen. Ook ten aanzien van de menselijke vrijheid scheppen de talloze
annulaties problemen. De kerk ziet de mens als verantwoordelijk en weigert zich
achter determinismen te verschuilen om onmacht en falen te verklaren. Terecht. Maar
de huwelijken die nietig verklaard worden zullen in de eerste plaats huwelijken zijn
van mensen die van bij de aanvang het huwelijk niet zo ernstig namen. Ook zij moeten
natuurlijk geholpen worden. Het brengt echter wel mee dat diegenen die zich ten
volle bewust zijn van wat het huwelijk betekent, ernstig proberen daarnaar te leven
maar uiteindelijk niet slagen, minder kans maken om hun huwelijk geannuleerd te
zien: hun toestemming was immers ‘volmaakter’. De Kantiaanse parallel tussen
deugd en geluk wordt hier doelbewust verlaten! Waarmee we niet willen pleiten om
annulaties nog gemakkelijker te maken. Het is toch absurd, beledigend zelfs, mensen
die het ernstig hebben geprobeerd, na een x-aantal jaren mee te delen dat hun huwelijk
eigenlijk nooit heeft bestaan. De betrokkenen zelf zullen de idee ook wel niet zo
prettig vinden. Daar komt bij dat een nietigverklaring nogal eens een ongelukkig
oordeel over de personen velt: ze zijn onbekwaam, ziek, kortom ‘onverantwoordelijk’.
In het (profane) strafrecht heeft lang een tendens bestaan om allerlei misdrijven toe
te schrijven aan ‘ziekte’ en zo de verantwoordelijkheid af te zwakken. Men komt
daar nu enigszins van terug. Het lijkt inderdaad minder pijnlijk zich te vergissen,
dan zich niet te kúnnen vergissen omdat wil en verantwoordelijkheid ontbreken.
Annulatie op grote schaal is pas te verdedigen wanneer men het christelijk huwelijk
dissocieert van het huwelijk tout court (Bernhard, 1982, 180. Zimmermann, 1983,
119 pleit ervoor). Burgerlijk kan men aan eenzelfde formeel huwelijk op allerlei
manieren concreet gestalte geven. Zoals boven

1

Bernhard, 1982, 168: ‘Le droit canonique est une discipline essentiellement théologique.
Cette affirmation pose un problème méthodologique de fond: le droit ecclésial ne peut utiliser
une méthode technico-juridique qu'après l'avoir critiqué théologiquement’.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

9
aangestipt, zou b.v. zelfs het samenleven niet meer essentieel zijn. Bij de kerkelijke
huwelijkssluiting moeten dus de partners hetzelfde huwelijk willen opdat de twee
wilsuitingen elkaar zouden ontmoeten. Het is een gedachte waarvan enige verleiding
uitgaat. Maar ze is wel erg cerebraal. Ze bevredigt de theoreticus, die zijn probleem
tamelijk elegant logisch opgelost ziet, en stelt daarenboven in veel gevallen de
‘rechtszoekende’ tevreden: hij kan in alle gewetensrust, zelfs kerkelijk, opnieuw
trouwen. Maar het principe van de onverbreekbaarheid wordt... een lege huls en met
een gezonde rechtlijnigheid wordt een loopje genomen.

Echtscheiding
Het onverbreekbaar karakter van het huwelijk mag dan al als principe vaststaan, dit
betekent nog niet dat het op absolute wijze moet worden toegepast (Aubert, 1978,
98). Weinigen zullen de onverbreekbaarheid niet minstens een na te streven ideaal
vinden. Alles wat menselijk mogelijk is moet worden gedaan om die
onverbreekbaarheid te bereiken. Maar is het zo zeker dat er geen uitzonderingen op
de regel mogelijk zijn?2 Nu reeds bestaan er mogelijkheden in het kerkelijk recht om
het huwelijk te ontbinden door tussenkomst van de bevoegde kerkelijke overheid.
Er is scheiding mogelijk terwijl de huwelijksband blijft voortbestaan (can. 1151-1555)
- dat is nog niet zo fundamenteel - maar er zijn, onder de titel de dissolutione vinculi,
ook enkele canones gewijd aan de verbreking van de band zelf (can. 1141-1150).
Merkwaardig blijft het privilegium paulinum (can. 1143). Een huwelijk tussen
twee ongedoopten kan ontbonden worden als een van de partners zich laat dopen en
de andere zich van het huwelijk distantieert; de ontbinding volgt automatisch als de
gedoopte een nieuw huwelijk aangaat. Er wordt helemaal niet gezegd dat het vorige
huwelijk niet bestaan heeft, maar het is werkelijk een uitzondering om redenen die
duidelijk worden aangegeven: in favorem fidei, ten bate van het geloof. Natuurlijk
blijft deze uitzondering, wat haar toepassingsmogelijkheden betreft, erg beperkt.
Toch is reeds opgemerkt: ‘On constate, notamment depuis le pontificat de Pie XII,
que les privilèges paulinien et pétrinien sont maintenant

2

Over dit onderwerp, ‘L'exception à la norme dans le domaine du mariage’, werd in 1977
door het instituut van kerkelijk recht aan de universiteit van Straatsburg een colloquium
gehouden. De referaten ervan werden gepubliceerd in het eerste nummer van de Revue de
droit canonique, jg. 1978.
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considérés comme applicables dans des cas où jadis ils n'auraient pas été jugés tels’
(Boulanger, 1975, 163).
Een andere uitzondering vormt het huwelijk dat wel gesloten, maar niet voltrokken
werd, matrimonium ratum sed non consummatum (can. 1142). Die voltrekking wordt
traditioneel louter fysisch gezien. Dat lijkt al moeilijk, in een tijd waarin het element
consummatum het aspect ratum vaak voorafgaat. Ofschoon de voltrekking slaat op
seksueel contact na het huwelijk (met voor de gehuwde alle bewijsmoeilijkheden
van dien), gaan er stemmen op om het toepassingsgebied van de bepaling uit te
breiden. Sommigen (Bernhard, Finnegan, Hayoit) spreken in dit verband over een
‘consommation existentielle’, die van psychologische, spirituele aard is. De realiteit
van het huwelijk gaat immers niet alleen verder dan de pure sluiting, ook de
voltrekking is slechts een etappe: ‘Un couple ne se fait pas en une nuit’ (Leclercq,
1969, 127). Tegen deze ‘oplossing’ zou men kunnen aanvoeren dat het weer eens de
minder doorleefde (psychologisch onvoltooide) huwelijken zijn die het eerst voor
echtscheiding in aanmerking komen. Toch lijkt hier de interpretatieruimte voor de
rechter groter te zijn: niet zozeer de wil om te huwen wordt hier beoordeeld, maar
de wijze waarop men concreet tot een echte band is gekomen. En deze benadering
zet de poort open om een soort ‘equity’ in het kerkelijk recht ingang te doen vinden,
en dit binnen de veilige haven van bepalingen uit een codex die toch duidelijk uit
het Latijnse rechtsdenken stamt (o.m. De Naurois, 1980, 17-43; Lesage, 1981,
843-867).

Equity
Equity in de kerk. Het is een hele stap, een gewaagd appèl op het Common
Law-rechtssysteem eigenlijk. Een zwenking ook naar een inductieve rechtsmethode,
die soms mijlen ver van onze continentaal-deductieve juridische denkwereld
verwijderd is. Terwijl de Latijnse geest eerst op papier ontwerpt en dan de
werkelijkheid hervormt, laat de niet-Latijnse geest zijn project langzaam rijpen in
harmonie met de omgeving. Zulk een gedachtengang heeft uiteraard consequenties
op het rechtsdenken: ‘Ce droit commun, évidemment de type non-latin, préfère une
vue dynamique plutôt que statique de la vie, une approche psychologique plutôt
qu'ontologique de l'homme, une insistance sur la condition humaine plutôt que sur
la nature humaine’ (Lesage, 1981, 848).
Het ‘Common Law’-systeem heeft in het rechtsdenken van de kerk, die toch meent
voor de hele kerk en dus ook voor de Common Law-landen te
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moeten legifereren (can. 1: ‘Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam
respiciunt’), nooit enige rol van betekenis gespeeld. Is nu het moment niet
aangebroken om zich wat meer naar de anglo-amerikaanse rechtstraditie te richten?
Die inbreng zou een belangrijke rol kunnen spelen in het door Jean Bernhard
geëvoceerde debat tussen een exegetische en een creatieve, soms zelfs de letter van
de wet overschrijdende, methode van jurisprudentie. Het kerkelijk recht munt niet
uit door organische groeiprocessen. Het ging als het ware van Codex 1917 naar
Codex 1983 met luttele veranderingen in een tussenperiode die maatschappelijk toch
bezwaarlijk als rimpelloos kan worden bestempeld. En dit alles bovendien nog
ondanks het feit dat het grote tijdperk van de massale codificaties in de 19e eeuw is
gesitueerd. De inertie van de wet zou gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden
door de dynamiek van een op anglo-amerikaanse leest geschoeide rechtspraak. Het
ware natuurlijk niet realistisch hier onmiddellijk een spectaculaire koersverandering
na te streven. Maar een canon zoals 1142 over het matrimonium non consummatum
zou een uitstekende aanzet in de goede richting kunnen zijn. Bovendien zou zo de
weg naar een voorzichtige hervorming worden bewandeld langs lijnen van
geleidelijkheid.

Wisseloplossingen bij het benaderen van het kerkelijk huwelijk
Ook revolutionaire omwentelingen zijn natuurlijk denkbaar. Men zou elk huwelijk
ontbindbaar kunnen verklaren, en men kan er zelfs fraaie argumenten voor vinden.
Als het huwelijk ontbonden wordt door de dood, omdat men daar wijkt voor de
menselijke eindigheid, kan het dan ook niet ontbonden worden voor situaties aan de
dood gelijk? En die zijn in het leven denkbaar: een huwelijk dat volledig ontwricht
is, kan men ook ‘dood’ noemen (Steininger, 1970, 177). Ook het losmaken van de
fundamentele onverbreekbaarheid die zich op het morele vlak situeert, en de juridische
onverbreekbaarheid die door de kerk werd ingesteld, opent perspectieven (Gerhartz,
1970, 198-234). Maar hierin schuilt het gevaar dat het juridische weer te zeer een
eigen levensvreemde rol gaat spelen, ver weg van het ideaalbeeld van de
onverbreekbaarheid. Zolang men het principe van de onverbreekbaarheid theologisch
handhaaft, mag het niet te ver uit het gezichtsveld verdwijnen. Voor een eventueel
ontbinden van elk huwelijk valt wel iets te zeggen, maar wat impliceert dit voor het
ideaal van onverbreekbaarheid als ideaal? De vraag is echter of een ideaal dat men
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slechts met relatieve vlijt nastreeft nog echt de naam van ‘ideaal’ verdient. Een nog
gewaagder stap is het doodgewoon dejuridiseren van het kerkelijk huwelijk. De kerk
trekt zich dan terug op een theologisch niveau. Een discussie over deze wending zou
het te ruime debat over recht in de kerk heropenen (Torfs, 1970-80, 173-177).
Alleszins is een ruimte latend juridisch systeem beter dan een feitelijke toestand
waarin allerlei ongeschreven regels in het wilde weg groeien met bovendien het
nadeel dat ze niet eens kunnen worden afgeschaft.
De methode die wij, gedeeltelijk bij wijze van experiment, voorstaan, namelijk
een gedurfde jurisprudentiële evolutie op Common Law-stramien, heeft het voordeel
dat zij nergens met het bestaande breekt. Zij is ingebed in het gevestigde juridische
systeem. De tekst blijft, er wordt alleen anders mee omgesprongen. En niet bijzonder
revolutionair. Deze methode zal wellicht ook bij de gelovigen niet schokkend
overkomen.

Andere samenlevingsvormen
Het zou vermetel zijn te verlangen dat het kerkelijk huwelijk, mits enige opfrissing,
opnieuw dominant zou kunnen worden in het westerse maatschappijbeeld. Er zijn
ook andere samenlevingsvormen waar de kerk een zinnig antwoord op moet bieden.
Dit situeert zich, volgens velen, meer op pastoraal vlak (literatuurlijst in Dekker en
Dijkman). Met alleen maar de nieuwe Codex in handen, kan moeilijk een andere
houding worden aangenomen. Toch enkele opmerkingen.
De spanning tussen wat de kerk voorstaat en wat in de maatschappij in feite gebeurt,
wordt alsmaar groter. Het huwelijk zoals Gaudium et Spes het ziet, is uiterst fusioneel:
man en vrouw worden één persoonlijkheid, het gaat om een intieme band van de
betrokken personen en hun hele activiteit. Dat klinkt mooi, maar reikt ook zeer ver.
Vele mensen huwen niet meer, doch ook zij die dat nog wel doen, zien hun band
vaak minder alles opslorpend. In ieder geval kunnen we met Marie Zimmermann
zeggen: ‘Le couple libre, dyade qui se veut libre à la fois dans son élément couple
donc dans son existence même, et dans son élément personnel, marque fortement
notre époque’ (Zimmermann, 1983, 115).
Hoe gaat de kerk hierop reageren nu een periode is aangebroken waarin seksualiteit
vlot van voortplanting kan worden losgekoppeld? De eerste vraag is misschien:
reageert ze wel? Zwijgen is ook mogelijk natuurlijk. Alleszins lijkt paus
Johannes-Paulus II in zijn toespraak Famialialis Consortio (1981) het probleem
duidelijk ter overweging te willen voorleggen.
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Besluit
Aan de verwachtingen die de titel van dit opstel eventueel opriep, werd waarschijnlijk
niet beantwoord. De zin van het kerkelijk huwelijk werd nergens als zodanig ter
discussie gesteld. Zin betekent hier echter: de mogelijkheid om zin te hebben. Het
is niet de taak van de jurist, over de inhoud van het huwelijk stoutmoedige uitspraken
te doen. Daarvoor zijn er filosofen, theologen. Wel moet worden belet dat in een bos
van vernuftige maar wereldvreemde juridische constructies geen zinnig huwelijk
meer te bespeuren valt. Op dat vlak treft men zowel in het profane als in het kerkelijk
recht een hernieuwd formaliseren van de huwelijksband aan. Waarom? Weer is het
niet aan de jurist om hierop te antwoorden. Maar wordt het formele niet zo sterk
beklemtoond omdat het huwelijk nog wel als nuttig (als maatschappijordenend
element) maar niet meer zozeer als zinnig in zichzelf wordt beschouwd?
Voor de staat is het bijna zeker zo. En dat is ook begrijpelijk: hoewel misschien
niet waardenvrij, moet de staat eenieders vrijheden respecteren. Dat echter in de kerk
verwoede formele discussies worden gevoerd over ontbindingen die de facto
regelrechte echtscheidingen zijn, maar de jure het monument der onverbreekbaarheid
ongeschonden laten, is bedenkelijker. Waarom niet openlijk en bewust nu en dan
uitzonderingen accepteren, niet wat meer ‘equity’ langs de soms te starre regels laten
glijden? Zo komt het huwelijk zinniger over, meer levend, en niet alleen maar
institutioneel, kan het zich wellicht beter overeind houden.
Hoe dan ook: ficties, juridische ficties, zoals overdreven ontbindingen, ze hebben
hun nut. Maar ze hebben geen diepere zin, al wordt daar juist vandaag, in een vaak
zo onpersoonlijke wereld, koortsachtig naar gezocht.
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Een woord van en over Hugo de Groot
D.F. Scheltens
Hugo de Groot - Grotius in het Latijn - werd op 10 april 1583 te Delft geboren. Daar
ligt hij ook begraven en heeft hij midden op het marktplein zijn standbeeld. Wie iets
weet over de internationale betekenis van deze geniale man zal begrijpen dat het
vierde eeuwfeest van zijn geboorte niet onopgemerkt voorbij kon gaan.
In de verbeelding van de doorsnee Vlaming en Nederlander leeft hij misschien
alleen voort als de man die uit zijn gevangenschap uit het kasteel van Loevestijn wist
te ontsnappen, verscholen in een grote boekenkist. Dat epische verhaal hebben wij
uit de vaderlandse geschiedenis onthouden. Hugo de Groot kwam inderdaad, ondanks
een vroegtijdige aanloop naar de meest schitterende politieke en diplomatieke carrière,
al vroeg in moeilijkheden door zijn verwikkeling in de politiek-religieuze verdeeldheid
van zijn land. Hij werd tot levenslange gevangenschap veroordeeld en opgesloten
op het kasteel van Loevestijn. Het was een humane gevangenschap, omdat hij er met
heel zijn familie mocht samenwonen en de middelen kreeg om er naar hartelust te
studeren en te schrijven. Maar de vrijheid was hem toch nog dierbaarder dan het
gedwongen kasteelleven. Met de hulp van zijn vrouw en een dienstbode wist hij te
ontkomen, verborgen in de fameuze boekenkist, die per boot werd verstuurd. Op die
manier kwam hij via Antwerpen in Parijs terecht.
Wanneer totnogtoe gold dat onze kennis over de geniale man van Delft - terecht
ook het mirakel of orakel van Delft genoemd - niet veel verder ging dan die
legendarische ontsnapping, dan kan de belangstelling die het vierde eeuwfeest van
zijn geboorte heeft genoten, wel meer bekendheid hebben verwekt. Grotius' verering
in eigen land kwam echter pas na zijn dood. Na zijn ontsnapping uit Loevestijn heeft
hij nagenoeg zijn hele leven in ballingschap doorgebracht. Dit belette hem niet de
fantastische werkzaamheid waarmee hij reeds was begonnen vóór zijn gevangenschap,
ook als banneling voort te zetten. Hij was actief op het terrein van de praktijk in de
politiek en de diplomatie en hij onderscheidde zich op diverse terreinen van de
wetenschap. Hij bezat een verbazingwekkende belezenheid die zich uitstrekte over
heel de klassieke literatuur van Grieken en
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Romeinen; hij was historicus, theoloog en filosoof tegelijk. Hij was echter in de
eerste plaats een jurist en wel een jurist van zodanig formaat dat zijn naam zelfs niet
in een zeer beknopte geschiedenis van de rechtsgeleerdheid kan worden verzwegen.
Zijn meest beroemde werk De jure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede),
in 1625 geschreven in Parijs, kende talrijke uitgaven en vertalingen. Het wordt
algemeen erkend als een van dé klassieke werken uit de geschiedenis van de
rechtsgeleerdheid. Grotius zelf was er zich trouwens duidelijk van bewust dat hij op
dit gebied een uitzonderlijke prestatie had geleverd. In die tijd namelijk, toen Europa
confessioneel was verdeeld, het internationale politieke gezag van paus en keizer
was verdwenen, was er een vacuüm ontstaan op het gebied van het internationale
recht en in die leemte trachtte Grotius te voorzien door de creatie van een nieuw
volkenrecht.
In dit korte artikel wil ik echter niet blijven stilstaan bij de vele belangrijke
verdiensten van H. de Groot. Ik zal niet spreken over de literator, de dichter, de
historicus, de theoloog, de jurist. Ik wil het alleen hebben over hem als politiek
filosoof en in zijn politieke filosofie wil ik nog speciaal de aandacht vestigen op één
van zijn uitspraken.

Pragmaticus
In een geschiedenis van de wijsbegeerte wordt er voor Grotius altijd wel enige plaats
ingeruimd. Soms wordt over hem - in meer omvangrijke werken - vrij uitvoerig
gehandeld. Toch bestaat er over de betekenis van Grotius als filosoof nogal wat
onenigheid. Sommigen hebben hem genoemd de vader, zoals het heet, van het
moderne natuurrecht en de initiator van de leer over het maatschappelijk verdrag,
het kernstuk van de moderne politieke filosofie. Velen denken daar anders over. Het
Italiaanse Dizionario dei filosofi schrijft dat de filosofische grondslagen van De jure
belli ac pacis nogal marginaal, bovendien onduidelijk en weinig origineel zijn.
Anderen gaan nog een hele stap verder door onverholen hun misprijzen voor zijn
filosofie uit te spreken. Twee van hen, niet de geringsten, wil ik even vermelden. De
eerste is de bekende Italiaanse rechtsfilosoof G. del Vecchio. Hij heeft het over het
bankroet van de filosofie en het oppervlakkige empirisme in het werk van Grotius.
Diezelfde kritiek werd veel vroeger al verkondigd door niemand minder dan J.J.
Rousseau, die Grotius verwijt, telkens opnieuw rechten op feiten te baseren. Hij acht
diens werk dan ook, van filosofisch standpunt uit gezien, waardeloos.
Ik meen dat de kritiek van del Vecchio en Rousseau gegrond is. Het is heel
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zeker onjuist Grotius te zien als de grondlegger van de moderne politieke filosofie,
met name van de leer over het maatschappelijk verdrag. Als wij zijn opvatting over
de legitimatie van de staat vergelijken met die van de contracttheorieën, dan moeten
we vaststellen dat ze veeleer haaks op elkaar staan dan dat ze met elkaar verwant
zouden zijn. Bij de contractfilosofen - de voorstanders van de verdragstheorie - wordt
er schoon schip gemaakt - althans in de methodische fictie van de natuurtoestand met heel het verleden, terwijl Grotius de continuïteit met het verleden ziet als de
eigenlijke legitimatie van de actuele toestand. Van een echte filosofische bezinning
op staat en maatschappij valt er bij Grotius niet veel te bekennen. Hij was in de eerste
plaats een pragmaticus die de grote politieke en sociale problemen van zijn tijd
onderkende en de leerstukken bij elkaar bracht die hij nodig achtte als remedie voor
de kwalen van zijn tijd. Daaruit valt dan ook gemakkelijk te begrijpen zijn nadruk
op het natuurrecht als de enig mogelijke basis die in het confessioneel en politiek
verdeelde Europa kon worden aangevoerd ter fundering van het recht. Daarmee is
ook verbonden de nadruk van Grotius op het profane karakter van het natuurrecht.
Grotius heeft namelijk het natuurrecht - een recht dat uiteraard geldt en aan alle
positief recht dat op de wil van een wetgever berust, ten grondslag ligt - bewust
losgemaakt van het geloof in God. Hij heeft, zoals men zegt, de grondslag van het
recht geseculariseerd. Heeft hij daarmee een gevaarlijke stelling geponeerd, heeft
hij relativistische, nihilistische tendensen in de hand gewerkt? Hierop wil ik wat
nader ingaan.

Ook als God niet bestaat
De secularisatiegedachte werd door Grotius geformuleerd op een manier die niets
aan duidelijkheid te wensen overliet. Ze kon dan ook aan de aandacht van zijn
tijdgenoten niet ontsnappen. Onder de passages uit zijn hoofdwerk De jure belli ac
pacis waarin die stelling werd verwoord, komen op de eerste plaats de volgende
veelvuldig - met bewondering maar ook met afkeuring en ergernis - geciteerde
woorden: ‘Wat wij over het natuurrecht hebben gezegd (dat tevoren werd gefundeerd
op de drang van de mens naar een vreedzame samenleving in overeenstemming met
de normen van de rede) zou ook van kracht blijven als we zouden aannemen - wat
we zonder de uiterste boosheid niet mogen doen - dat God niet bestaat of zich met
het lot van de mensen niet inlaat’. Het betreft hier een van zijn filosofisch belangrijkste
uitspraken. Die uitspraak is echter geen unicum. Op nog andere plaatsen krijgen we
hetzelfde te lezen. Zo schrijft Grotius
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bijvoorbeeld nog: ‘De natuurwet is onveranderlijk, zelfs in die zin dat ze ook niet
door God kan worden gewijzigd. Al is de macht van God dan ook oneindig groot,
toch zijn er dingen die Hij niet kan... Zoals Hij niet kan maken dat 2 × 2 niet meer
4 zou zijn, zo kan Hij ook niet bepalen dat wat innerlijk kwaad is, zou ophouden
kwaad te zijn’. In dergelijke uitspraken wordt de autonomie van de moraal duidelijk
bevestigd. Daarmee bedoel ik dat zowel het bestaan van een ethische verplichting
met de daaruit resulterende natuurwet alsook haar inhoud niet kan worden geput uit
enige filosofische of religieuze kennis over God, maar buiten ons weten over God
om wordt bereikt.
De secularisatie-stelling van Grotius heeft tot veel commentaar aanleiding gegeven.
De discussies die zich daaromtrent ontwikkelden konden echter niet voortkomen uit
een gemis aan duidelijkheid in Grotius' verklaringen, al ligt het probleem bij hem
wel minder eenvoudig dan blijkt uit wat ik tot nog toe heb gezegd. De redenen waarom
de uitspraken van Grotius zoveel werden besproken waren deels van historische,
deels van filosofische aard. De historische problemen hadden betrekking op de vraag
naar de originaliteit van Grotius op dit punt. Velen waren namelijk van mening dat
hij een volstrekt nieuwe visie was komen verkondigen en gingen hem precies daarom
huldigen als de grondlegger van het moderne natuurrecht. Het is thans echter algemeen
bekend en erkend dat dezelfde opvatting ook in de Oudheid, onder meer bij Plato,
voorkomt, terwijl ze ook in de Middeleeuwen, met name in het werk van Thomas
van Aquino, is terug te vinden. De laat-middeleeuwse scholastiek kende wel een
uitgesproken voluntaristische - tegelijk ook nominalistische - richting, waartegen
dan weer de herlevende scholastiek van de Renaissance, vooral in Spanje, in verzet
kwam. Bij deze laatste filosofen, onder meer Suarez en Vasquez, komen formules
voor die gelijkluidend zijn met de geciteerde woorden van Grotius en het staat
bovendien vast dat Grotius die filosofen ook kende. Het is dan ook zeer waarschijnlijk
dat hij in die kring zijn inspiratie heeft gevonden.
Meer belangwekkend dan de vraag naar de historische oorsprong is die naar de
filosofische reden waarom de uitspraak van Grotius ook ergernis opriep. Latere
auteurs, zoals de grote Pufendorf (1632-1694) bijvoorbeeld, hebben, niettegenstaande
hun bewondering voor Grotius, met een geërgerd misprijzen op zijn
secularisatie-thesis gereageerd. De reden van hun afwijzing vonden ze in een motief
dat ook heden nog vaak wordt ingeroepen: een wet veronderstelt een wetgever.
Spreken over een bovenmenselijke wet zonder een bovenmenselijke wetgever heeft
dus geen zin. Met andere woorden: als God niet bestaat, is alles toegelaten of zonder
geloof in God kan er geen sprake zijn van een rationeel verantwoorde ethiek.
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Zonder zijn stelling goed te beargumenteren of zelfs te verduidelijken, heeft H. de
Groot, mijns inziens, een juistere positie ingenomen. De tijdsomstandigheden gaven
er aanleiding toe die andere stelling te benadrukken en in reliëf te stellen. Zoals reeds
gezegd, werd in die tijd Europa door godsdienstoorlogen verscheurd. Intern waren
verschillende landen verdeeld en kenden een minderheid van confessionele dissidentie
die zich niet meer tot het ene nationale geloof liet terugroepen. In het ene land werden
de gereformeerden vervolgd, in het andere land de katholieken. Sommige vorsten
trachtten de confessionele eenheid met geweld te herstellen en de dissidentie uit te
roeien. Een kleine groep intellectuelen, vooral juristen, tekenden tegen die
confessionele dwang verzet aan. Ze verkondigden de confessionele neutraliteit van
de politiek en verdedigden de stelling dat de nationale gemeenschap moest uitstijgen
boven de confessionele verdeeldheid.
De politieke vraag diende niet te zijn: welke godsdienst is de ware? Maar wel: hoe
kunnen mensen van verschillende godsdiensten in vrede samenleven? Tot de groep
juristen die aldus oordeelden, behoorde ook Grotius, die uit eigen ervaring de
noodlottige gevolgen van de politiek-religieuze verdeeldheid had gekend.

Religieuze óf profane grondslag van het natuurrecht?
Met deze historisch-psychologische verklaring kan Grotius' secularisatiethesis wel
worden begrepen. Ze wordt er echter niet door gerechtvaardigd: opportuniteit is nu
eenmaal nog geen rationele verantwoording. Zoals gezegd, heeft Grotius zelf zich
over die rationele fundering weinig zorgen gemaakt. Daarin, onder meer, zien we
dat hij eerder een pragmaticus was dan een filosoof. We kunnen ons echter in zijn
plaats wel even bezinnen op de juistheid van zijn opvatting, omdat de vraag naar de
religieuze of profane grondslag van het zogeheten natuurrecht - de basis van de
rechtsorde - nog steeds actueel is.
Ik wees er al op hoe tot op heden door geleerden de stelling wordt verkondigd:
zonder (filosofisch of religieus) geloof in God, geen rationele basis van het natuurrecht
en de ethiek. Van vele zijden wordt trouwens verkondigd dat het recht een heilige
zaak is, niet onaangetast blijft door de onderliggende levensvisie, en het absolute
zelf ten grondslag heeft. Kan het recht dan wel zo ‘profaan’ zijn als Grotius dacht?
Wat Grotius zelf betreft, moet echter allereerst nog iets worden toegevoegd aan
wat ik reeds zei, iets waardoor de principiële probleemstelling
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met betrekking tot de secularisatie nog wat wordt gecompliceerd, maar tegelijk ook
gecorrigeerd. Grotius zegt namelijk wel dat de natuurwet haar geldigheid behoudt,
ook als wij het bestaan van God zouden ontkennen. Hij bevestigt echter even sterk,
en wel nagenoeg in dezelfde alinea van zijn werk, dat God niettemin de oorzaak is
en blijft van diezelfde natuurwet. Deze tweede verklaring, gekoppeld aan de
secularisatiethesis, heeft sommige commentatoren in de war gebracht. Wil Grotius
dan rationalisme en voluntarisme met elkaar verbinden? Zijn beide stellingen met
elkaar te verzoenen? Grotius zelf heeft in zijn De jure belli ac pacis geen moeite
gedaan om dergelijke vragen bij voorbaat te beantwoorden. We moeten vrede nemen
met het feit dat hij de twee stellingen eenvoudig naast elkaar stelt en ons afvragen
of ze toch niet met elkaar overeen te brengen zijn. Het is misschien belangrijk, voor
een beter begrip van onze vraag, de twee stellingen wat scherper te formuleren. Ze
luiden dan aldus:
1. De kennis van God is niet vereist voor de erkenning van de geldigheid van de
natuurwet of, m.a.w. de kennis van God is geen kengrond van de natuurwet.
2. God is de grond of de oorzaak van de natuurwet of met andere woorden: God
is de zijnsgrond van de natuurwet.
In de formulering maak ik uitdrukkelijk onderscheid tussen de kengrond en de
zijnsgrond. Dit onderscheid is ongetwijfeld zinvol. Immers, als we menen dat ons
eigen bestaan uiteraard naar God als schepper verwijst, dan betekent dit nog niet dat
wij eerst het bestaan van God moeten hebben erkend voor we kunnen weten dat wij
er ook zijn. Het gemaakte onderscheid lijkt bovendien de enige uitweg om de beide
stellingen van De Groot met elkaar te verzoenen.
Om het standpunt van Grotius nog nader te verklaren, wil ik even zijn terminologie
achterwege laten en in meer hedendaagse bewoordingen toelichten waar het om gaat.

De waardigheid van de mens en haar explicitatie
Sedert enkele tientallen jaren wordt vrij algemeen ‘de inherente waardigheid van de
mens’ erkend als het fundament van elke positieve rechtsorde. De waardigheid wordt
daarmee geponeerd als een onaantastbaar ‘absolutum’. Het lijkt echter niet nodig het
bestaan van God eerst expliciet te hebben erkend (op filosofische of religieuze
gronden) om pas daarna en op grond van die kennis die absolute waardigheid te
kunnen affirmeren. Noch die waardigheid zelf, noch de concrete normen waarin deze
zal wor-
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den geconcretiseerd, worden aan een expliciete kennis van God ontleend. In die zin
- en enkel in die zin - kunnen en moeten we stellen dat de grondslag van het recht
eigenlijk niet zo profaan was, aangezien zijn explicitatie uitmondt in de sacrale sfeer.
Het sacrale verschijnt dan niet als een andere sfeer, maar als de kern van het profane
zelf.
Het is echter mogelijk - en het komt ook veelvuldig voor - dat mensen die explicitatie
van de menselijke waardigheid naar de bevestiging van het absolute, dat God wordt
genoemd, niet kunnen meemaken. Dat kan aan vele oorzaken liggen. Het kan ook
een gevaar insluiten, omdat die explicitatie wellicht de voedingsbodem is die de
inherente waardigheid van de mens niet alleen belicht, maar ook in leven houdt,
zodat het besef van de waardigheid zou verkwijnen zonder die explicitatie, ‘zoals
het avondrood verdwijnt omdat de zon is ondergegaan’. Het is echter niet nodig veeleer niet geoorloofd - dat een rechtsorde die explicitatie oplegt of afdwingt, omdat
ze voor de feitelijke erkenning van de menselijke waardigheid niet onontbeerlijk is
en omdat ze uiteindelijk tot de voor de wetgever onbereikbare privé-sfeer behoort.
Er is echter nog iets meer dat hierbij vermeld moet worden. Wanneer ik de impliciete
sacrale dimensie van de waardigheid van de mens heb erkend en geëxpliciteerd, dan
heb ik daarmee wel een fundering gegeven aan die waardigheid, maar ik kan daarmee
die waardigheid inhoudelijk niet verrijken. Met andere woorden, aan de lijst van de
bekende mensenrechten zoals die in verschillende verklaringen wordt geformuleerd,
worden geen nieuwe artikelen toegevoegd door het erkennen van de sacrale dimensie.
Ik heb daarmee wat ik reeds wist met het passende aureool omkranst, maar inhoudelijk
niet verrijkt of gewijzigd. Bovendien, wanneer ik het absolute dat ik in de inherente
waardigheid van de mens erken, als ‘God’ aanduid, dan zal ik het woord ‘oorzaak’
dat Grotius daarbij gebruikt, wel met veel omzichtigheid moeten hanteren, wil ik
niet in een voluntaristische visie terugvallen, waardoor die waardigheid eerder wordt
genegeerd dan gefundeerd. Het absolute ligt niet buiten de mens, het is de waardigheid
van de mens zelf, zij het dat het menselijk individu het absolute niet omvat maar er
veeleer door omvat wordt. De relatie tussen God en mens, God en wereld die Grotius
voor de geest schijnt te staan, maakt God veel te uiterlijk, te eenzijdig transcendent
aan de wereld, zodat hij eerder als een buiten-staander wordt gezien. Daarin zit het
gevaar dat de mens wordt ontledigd en God vervreemd van de wereld. Zouden we
niet veeleer het morele zelf en dus de waardigheid van de mens als het goddelijke
in de mens moeten bestempelen?
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We zijn nu slechts bij één woord van de politieke filosofie van Hugo de Groot blijven
stilstaan. Het is wel niet zijn minst importante uitspraak. Maar zelfs voor dat ene
woord vinden we bij De Groot niet de filosofische reflectie die erbij past. De
eerlijkheid tegenover de geniale man die Grotius was, verplicht ons ertoe tot slot nog
eens te herhalen dat hij niet groot is ter wille van zijn filosofie. Zijn grootheid ligt
op andere gebieden en op filosofisch gebied ging zijn speculatieve interesse niet zo
diep. Een geniaal man hoeft niet op alle punten even groot te zijn. Het woord van
De Groot dat wij hebben becommentarieerd biedt stof tot bezinning op onze situatie
in deze pluralistische en gedeconfessionaliseerde wereld, waarin nog steeds in de
politiek over christelijke inspiratie wordt gesproken. Waarin bestaat die christelijke
inspiratie dan precies? Weten we als christenen iets meer over het thema van de
mensenrechten dan ongelovigen? Is de relatie tussen het sacrale en het profane niet
zodanig dat wij vanuit het nog slechts profane, maar reeds impliciet sacrale, tot het
expliciet sacrale kunnen komen, veeleer dan dat wij van het sacrale naar het profane
toegaan? Welke van beide visies leent zich het best als gemeenschappelijke basis
voor een samenleving die gelovigen en ongelovigen delen?
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De Tekenkunst van Jos Hendrickx
Bernard Spaapen S.J.
Wat hier volgt is een voor Streven ietwat ongewone tekst: een brief die Ludo
Simons, de conservator van het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven, onlangs vond in een schenking aan het Archief en die hij, met
instemming van de geadresseerde, graag gepubliceerd zag.
De brief gaat over de tekenkunst van de Antwerpse grafisch kunstenaar Jos
Hendrickx (1906-1971), over wiens ‘geestelijke energie’, ‘mystieke beleving’ en
‘grafische intensiteit’ ook Maurice Gilliams in zijn opstel Wasdom (in Vita Brevis.
Verzameld Werk, III, pp. 209-228) reeds zulke fijnzinnige dingen schreef.
Hendrickx was niet alleen een begaafd kunstenaar, maar als leraar aan de
Academie, later hoogleraar aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone
Kunsten te Antwerpen, ook een heel bijzonder leermeester. In klas- en
privé-onderricht liet hij tal van leerlingen delen in wat zijn kunst en techniek
ten diepste bewoog.
Een van zijn privé-leerlingen was Bernard Spaapen S.J. (1912-1977), de schrijver
van de brief. Ook B. Spaapen was een bijzonder man. Hij was lid van het
Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen en wijdde zijn hele zieke leven aan de
studie van de Nederlandse mystiek. Zijn artistieke aanleg kon hij daardoor
slechts spaarzaam tot ontwikkeling laten komen en de vrije loop geven. Maar
met zijn meditatief indringingsvermogen tracht hij in deze brief - ongeveer het
laatste dat hij heeft geschreven - onder woorden te brengen wat de kunst van
zijn leermeester voor hem betekende.
De brief is gericht aan Cecilia, een Antwerpse kunstenares die haar werk
ondertekent met C. Vanderbeek en in haar ontwikkeling ook veel aan het
persoonlijke contact met Jos Hendrickx te danken heeft.
Redactie

Wilrijk, 18-12-'76
Cecilia,
Hier is dan eindelijk het schrijven, dat ik U had toegezegd in verband met Jos
Hendrickx (...). Het is niet geworden wat ik er mij van had voorgesteld: een
synthetisch inzicht in het werk van onze zo hoog gewaardeerde vriend en kunstenaar.
Het is veeleer beperkt gebleven tot een samenstel van losse beschouwingen, die mij
door zijn werk zijn ingegeven (...).
Alvorens een aanvang te maken met mijn eigenlijke brief, een opmerking. De
kunst van Jos Hendrickx berust, zoals U weet, op enkele vroeg ontdekte, langzaam
gerijpte en consequent doorgevoerde princiepen. Deze prin-
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ciepen zijn door de kunstenaar zelf, bij monde en in geschrifte, aan zijn kennissen
en leerlingen overgeleverd, jammer genoeg echter niet zo overzichtelijk en
systematisch, dat ze als een klare, vastomlijnde leer konden overkomen. Het ware
te wensen dat de vele fragmenten van deze kunstleer, die nu links en rechts zijn
verspreid, door een ondernemende hand werden bijeengebracht en door een
oordeelkundig verstand werden geordend. Dit zou een daad van grote piëteit zijn
jegens de kunstenaar en tevens van algemeen nut voor diegenen die zich door zijn
werk voelen aangetrokken en in zijn geest verder willen werken.
En nu mijn eigen kleine bijdrage. Zoals ik reeds zei, zal zij bestaan uit enkele losse
beschouwingen - overpeinzingen zou ik eerder moeten zeggen - die de herinnering
aan de kunstenaar en zijn werk in mij hebben opgeroepen.

Geestelijk aspect
Een eerste overpeinzing richt zich op het geestelijk aspect in de kunst van Jos
Hendrickx. Wat ik hiermee bedoel, zal gaandeweg duidelijk worden. Voor vele
kunstenaars en ook wel kunsthistorici - ik denk b.v. aan Berenson in zijn Aesthetics
and History, New York, 1948, p. 246 - liggen de eigenlijke ‘waarden’ die de kunst
tot uitdrukking brengt, louter op materialistisch niveau. Voor anderen daarentegen
- ik denk b.v. aan de in het Taoïsme wortelende Chinese kunst - liggen die ‘waarden’
in eerste instantie op geestelijk vlak. Voor de eersten is kunst er enkel om de primaire
behoeften, lusten en impulsen van de mens te bevredigen. Voor de tweeden is kunst
er voornamelijk om aan de diepere verzuchtingen van de menselijke geest te voldoen.
De eersten beleven de realiteit vrijwel uitsluitend in het zichtbare, stoffelijke. De
anderen beleven haar ook in het onzichtbare, geestelijke.
Nu is het wel duidelijk dat ook de in hoofdzaak zinnelijk gerichte kunstenaar geen
echte kunst zal voortbrengen zonder behulp van de geest en evenzeer dat de geestelijk
ingestelde kunstenaar geen kunstwerken zal scheppen als hij er de zinnen niet bij
betrekt. In beide richtingen kan men dan ook wijzen op kunstprodukten van het
hoogste gehalte. In de ene richting - nemen we b.v. bij Rubens - is het de geest die
zijn hoogste potentie uitviert binnen het zintuiglijke. In de andere richting - ik neem
als voorbeeld de Chinese schilder Ni Tsan († 1374), wiens bamboetakken tot de
allerschoonste behoren die de Chinese kunst heeft voortgebracht - is het eerder het
zintuiglijke dat in hoogste potentie geactiveerd wordt binnen de
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geest. Bij de eersten zijn het dus meer de zinnen die de steun inroepen van de geest,
bij de tweeden is het meer de geest die zich bedient van de zinnen. Nu is het mijn
indruk dat we Jos Hendrickx eerder tot de geestelijk ingestelde dan tot de zinnelijk
gerichte kunstenaars moeten rekenen. Hij zag de dingen niet enkel met zijn zinnelijk
oog, zag er niet enkel de veelvoudige buitenzijde van. Nee, hij probeerde erin door
te dringen met zijn geestelijk oog, om er de organische eenheid, de innerlijke
waarheid, het eigenlijke wezen van te ontdekken. Als hij de dingen tekende, bleef
hij niet hangen in hun uiterlijke verschijning, maar zocht hij ze waarlijk te verbeelden,
ze in beeld te brengen, d.i. ze tot hun oerbeeld terug te brengen, d.w.z. tot dat beeld
waar de dingen volkomen gelijk zijn aan zich zelve. M.a.w. Jos Hendrickx zocht te
tekenen niet wat hij zag, maar wat er is. Hij perkte de dingen niet af met zijn zinnelijk
oog, maar hij vormde zijn oog op wat de dingen inhielden.
Al tekenend drong hij door tot het ‘zijn’ der dingen, tot hun inwendige
‘ghetoenlijcheit’ - om het met een woord van Hadewijch te zeggen - d.i. tot hun
binnenste wezenskern, tot hun ‘inscape’ zoals de Engelse dichter Hopkins het noemde,
tot hun ‘vérité enfouie’ zoals Baudelaire het zegt, tot hun ‘logos ou parole intérieure’
zoals de orthodoxe theoloog Evdokimov het verwoordt, tot hun ‘ultimate reality’
zoals de Chinese kunstcritici het duiden, tot hun ‘fundamentele waarheid’, zoals ik
het voor mij zelf wel eens heb omschreven. En dit inwendig woord, let wel, Cecilia,
dat in de dingen ligt opgesloten, is niet los te denken van hun concrete verschijning
naar buiten. Nee, het is er op de innigste en geheimvolste wijze mee verweven, zo
zelfs dat dit binnenste woord niet denkbaar is zonder zijn uiterlijke verschijning en
ook omgekeerd de uiterlijke verschijning eenvoudig niet bestaat zonder haar inwendig
woord.
Wanneer Jos Hendrickx op een vroeg tijdstip in zijn kunstenaarsleven alles wat
hij tot dan toe geleerd had, overboord gooide om, zoals hij zei, met een schone lei
opnieuw te beginnen, dan was dit, in de grond, omdat hij zich niet met de uiterlijke
schijn van de dingen tevreden kon stellen, maar zich gedrongen voelde tot hun
fundamentele zijnswaarheid door te dringen. In feite ontsproot deze instelling aan
dat diepe respect voor het ‘mysterie’ der schepping dat de mens is ingeboren. De
kunstenaar kan het erop aanleggen deze zin voor het mysterie in zijn geest te
vernietigen. Dit zal zich dan in zijn kunst weerspiegelen. Hij zal niet in staat blijken
de natuur der dingen naar waarheid weer te geven. Hij zal ze vervormen naar het
‘imago’, het beeld dat hij er zich zelf van heeft gemaakt. Zijn kunst wordt er een van
verval en ontbinding. Welnu, het mysterie vernietigen is niet de roeping van de kunst,
maar wel: het mysterie oproepen, het zicht-
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baar maken. Kunst begint maar daar waar zij het mysterie openbaart, of dit nu is in
de stoffelijke, zinnelijke verschijningsvorm der dingen of in de geestelijke kracht
van hun structuur en de vloeiende beweeglijkheid van hun ritme. In een oud gebed
van de Kerk wordt gevraagd dat wij, mensen, ‘per visibilia ad amorem invisibilium
rapiamur’, wat betekent: dat wij langs het zichtbare tot de liefde (er kon ook staan:
tot het geloof of tot de hoop, maar er staat tot de liefde, en dit zegt veel meer) voor
het onzichtbare (d.i. voor het mysterie) zouden vervoerd worden. De Kerk gebruikt
hier de term vervoeren. De schoonheid der dingen voert ons niet enkel tot het mysterie,
zoals b.v. hun waarheid en hun goedheid dat doen, maar zij vér-voert ons, d.i. zij
maakt ons los van ons beperkte en beperkende zelf, om ons in het mysterie binnen
te voeren, dat wij dan in genietende bewondering nog slechts aan kunnen staren.
Naast de zichtbare weergave van zichtbare dingen zag Jos Hendrickx een andere
kunst, waar het beeld ‘het zichtbare van het onzichtbare’ weergeeft en zich zo
openbaart als een authentiek symbool. Hij zocht het beeld der dingen achter hun
onmiddellijk waarneembare vormen in de harmonie van de zich ritmisch op elkaar
toespelende verhoudingen van hun interne kenmerken.
Voor hem werd kunst als ‘een wijze van geestelijke ervaring’ (cfr. Tosjinnitsu
Hasumi, Zen in de Japanse kunst). Hij bracht een geestelijke dimensie in de kunst
doordat hij haar transformeerde in een in wezen beschouwende ervaring. Woord en
geschrift geven slechts onvolkomen de gedachten weer, maar door de beelden - wij
zouden, in navolging van Platoon, zeggen de ‘ideeën’ - en de daaraan ontspruitende
bewegingsimpulsen wordt een geestelijke kracht geactiveerd die boven de grenzen
van de tijd uit werkzaam is.
Deze geestelijke kracht hebben we in Jos Hendrickx aan het werk gezien. Hij bezat
ze van nature en hij ontdekte ze buiten zich zelf in de dingen van de natuur. Als geen
tweede zocht hij, in de stilte van zijn wezen, maar ook in de beweeglijkheid van zijn
gestel, in communicatie te treden met dit leven van de geest in het ritme der dingen.
Om dit te kunnen moest hij zelf beschikken over een naar ziel en lichaam steeds
volkomener geharmoniseerde natuur. Hij ontwikkelde deze harmonie niet enkel met
de hand die tekende maar ook nog, als ik zo mag zeggen, met de voet die sprong.
Liet hij zijn modellen en leerlingen geen bewegingsoefeningen maken tussen de
tekenlessen door? Dit deed hij niet enkel om het lichaam uit zijn stramheid te
bevrijden, maar ook en misschien wel vóór alles om de geest tot die soepelheid en
beweeglijkheid te brengen, dat hij kan communiceren met de geest, met de essentie
der dingen die de tekenstift op het papier moet
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Zittend naakt, penseeltekening Oostindische inkt, 524×280.

Sint Pauluskerk Antwerpen, aquarel en krijt op papier, 47,5×64,5
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Bomen en serre Beveren, zwart krijt op Japans papier, 99×129, 1932.
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Bloementak, Oostindische inkt, gewassen, op papier, 166×81.

Park Cortewalle Beveren, zwart krijt op papier, 45,5×55,5, 1931.
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overbrengen. Dialogeren met de dingen, de menselijke geest doen rijpen aan hun
geest, om zo de diepste realiteit der dingen te ontdekken en hun geheimste, meest
verbogen wezensaspecten te openbaren, het is een gave die aan weinig kunstenaars
is geschonken. ‘Among the painters of this world’, zegt Su Tung-p'o, een Chinees
kunstcriticus van naam, ‘some know how to represent form, but only gentleman and
man of genius can grasp the profound essence of things’.
Jos Hendrickx zou verlegen zijn geweest, als men hem voor een genie had
gehouden. Maar hoezeer hij een ‘gentleman’, een edel mens in de zin van Su Tung-p'o
is geweest, dat weten wij allen. Sterk, vastberaden, van een niet te stuiten
doorzettingsvermogen, rechtlijnig en ongebroken, niet afhankelijk van anderen, was
hij, de dynamische kunstenaar, toch vóór alles een deemoedig zoeker naar de vorm,
die hij in, maar ook weer altijd achter de uiterlijke vorm der dingen wist verborgen.
Hij accapareerde de vorm niet. Hij trad ermee in gesprek. Hij maakte hem langzaam
tot de zijne. Zijn langzaam, zorgvuldig tekenen was een eindeloos dialogeren met
de dingen, opdat hun binnenste, hun eigenlijkste ‘forma’, opdat hun geest in de zijne
zou overgaan en zich van zijn geest aan zijn hand zou meedelen en van zijn hand uit
op het papier zijn vaste stede zou krijgen.
En hiermede beëindig ik mijn eerste overpeinzing over het geestelijk aspect van
de kunst van Jos Hendrickx (...).

Technisch aspect
Mijn tweede overpeinzing geldt meer het technisch aspect van zijn kunst. Mijn
bevoegdheid, ik moet het bekennen, is hier uiterst gering. Toch zal ik proberen er
iets zinvols over te zeggen. In mijn eerste overpeinzing sprak ik over de ‘logos’, de
‘inscape’ of de fundamentele waarheid der dingen. Men zou dit alles ook onder de
Chinese term TAO kunnen onderbrengen. Het TAO (de weg, de loop, de zin) is dat
wat al het beweeglijke in de schepping, al het veranderlijke (het Jin en het Jang, het
weke en het vaste, het vlak en de lijn) regelt. Ook de mensengeest is een TAO: hij
richt de dingen op een zin toe. Het geheim van het TAO nu bestaat hierin, dat het al
het beweeglijke, al het veranderlijke zo op gang houdt, dat er geen verstarring optreedt,
doch de innerlijke samenhang, de interne eenheid doorlopend (d.i. op continuë wijze)
bewaard blijft. Wie erin slaagt, datgene wat hij schept deze regeneratiekracht mee
te geven, schept iets ‘organisch’ en het zo geschapen werk heeft zijn reden van
bestaan en zijn duur in zich zelf.
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Nu komt het mij voor dat Jos Hendrickx tot op respectabele hoogte deze interne
scheppingswet in zijn werk heeft verwezenlijkt. Als hij voor een goede tekening van
een van zijn leerlingen stond, zei hij vaak: dat is goed ‘begrepen’. Het ‘begrijpen’
van de dingen, niet enkel verstandelijk maar ook manueel - zeggen we: geheel, van
wezen uit - ging hem vóór alles ter harte. Een ding wordt ruimtelijk ‘waargenomen’
door zijn lichamelijke begrenzing, maar het wordt maar ‘begrepen’ dank zij, wat we
noemden, het TAO. ‘Een Chinees schilderij’, schrijft een bekend criticus, ‘omvat
niet slechts de zichtbare vormen en krachten der natuur, maar toont ook aan dat de
schilder “begrijpt” hoe zij werken. Hij wil de subtiele, complexe krachten der natuur
uitbeelden in een harmonische wisselwerking’. Welnu, wat de Chinese schilders
verwezenlijkten volgens de hun eigene, meer irrationele methodes, realiseerde Jos
Hendrickx in zijn beste werken langs rationele weg. Ook hij schiep vormen die vast
en gesloten zijn in zich zelf en terzelfdertijd de op elkaar inwerkende spankrachten
die ze tot leven brengen, in het beeld betrekken. In zijn tekeningen ziet men de dingen
pulseren, d.i. ziet men ze uitdijen en inkrimpen, ziet men ze ‘leven’. Zijn werk bereikt
geen hoogtepunt in de vorm in deze zin dat hij het schijnbaar voltooide vasthoudt,
tot verstarring brengt of belet tot een nieuwe van nog grotere levensspanning
getuigende vorm over te gaan, nee, zijn werk is gekenmerkt door een bij alle leven
horende gespannenheid op de vorm, d.w.z. dat het blijft openstaan voor een steeds
grotere objectivering, een steeds nauwer op elkaar toetrekken van de uiterlijke
verschijning en de innerlijke waarheid, zeggen we: de binnenste realiteit der dingen.
Zijn vormen hebben maar die schone doorzichtigheid die ze kenmerkt, omdat zij
betrokken zijn op dat wat buiten en achter de vorm ligt: het wezen. Zijn vormen - en
we denken hier niet slechts aan zijn grafische vormen, maar ook en bijzonder aan
zijn aquarellen - zijn ‘doorlaters’ d.i. transparanties van wezen.
Als we ons nu afvragen langs welke technische procédés hij deze vormentaal
ontwikkelde, dan zou ik het volgende zeggen. Hij zocht de natuur niet na te zeggen,
hij zocht ze uit te spreken. Anders gezegd: hij zocht niet het uiterlijke voorkomen
der dingen weer te geven, hij zocht veeleer hun verhoudingen vast te leggen.
Verhoudingen vastleggen, d.i. levenskrachten, geestelijke krachten los maken, ze
met elkaar in verbinding brengen, ze op elkaar laten inwerken, ze tot een nieuw en
hoger leven brengen. Tekenen voor Jos Hendrickx was: krachtvelden doen ontstaan,
de dingen uit hun een-zelvigheid verlossen, ze tot hun vrijheid, tot hun eenheid
brengen. Twee soorten verhoudingen had hij voornamelijk op het oog: de verhouding
tussen vlak en lijn en de verhouding tussen de toonwaarden. Daar hij
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de tweede soort verhouding vooral aanwendde in zijn glas- en schilderwerk (vooral
in zijn aquarellen), dat wij minder goed kennen, beperken wij ons tot de eerste soort:
de verhouding tussen vlak en lijn, anders gezegd: het structuralisme in zijn tekeningen.
Een tekening bestaat uit een samenspel van vlakken en lijnen. Vlakken en lijnen
roepen elkaar op, staan op elkaar toegeordend, vormen samen een structuur. De lijnen
geven de beweging, de richting, het veranderlijke aan; de vlakken de essentie, het
wezen der dingen. Van de spanning die de kunstenaar weet aan te brengen tussen
het vlak en de lijn, hangt de graad van leven af die hij zal uitdrukken. De lijn immers
belet het vlak te verstarren, zich op te lossen, in zijn onbestemdheid terug te vallen.
Het vlak daarentegen vraagt aan de lijn zijn potentie te actueren, zijn
ongedifferentieerde massa vorm te geven, te bepalen, tot leven te brengen. Het vlak
is drager van de potentie, de lijn is de actuering ervan. Het vlak heft zich als het ware
naar de lijn, vraagt om gevormd te worden. De lijn buigt zich over het vlak,
‘organiseert’, d.i vormt de losse massa van het vlak.
Het merkwaardige bij Jos Hendrickx is, dat hij de lijn en het vlak als twee
zelfstandige grootheden beschouwt, ze in alle vrijheid op elkaar toe-brengt en op
deze wijze een krachtveld doet ontstaan dat hoogste vol-trekking is van leven.
Bovendien stelt hij zich vaak niet tevreden met één enkele lijn, maar legt hij
verschillende, soms hele bundels lijnen naast elkaar. De ene lijn sterkt hier de andere
zoals, om het met de woorden van het oude Chinese Wijsheidsboek I Ging te zeggen,
‘de sterke leidende persoonlijkheid zich solidair weet met de anderen, in wie hij een
aanvulling van zijn wezen vindt’. De lijn tekent verder de beweging, ze veruitwendigt
wat aan alle dingen immanent is: de harmonie van de beweging. Zo onderstrepen de
lijnen van Hendrickx' kerk- en kathedraaltekeningen de opwaartse bewegingen van
deze bouwwerken. Met de lijn houdt hij ze in de ban van zijn geest en belet hij ze af
te wijken van hun wezen.
De lijn is vervolgens het teken van de verandering, van de wording, van de groei.
Aan een rechte, statische beantwoordt een kromme, dynamische lijn. Hoe consequent
hij dit princiep uitwerkte, kan men vooral zien in zijn naakten, die hierdoor een
zeldzame indruk van hoge vitaliteit te aanschouwen weten te geven. Door aan elk
van zijn lijnen een bepaalde richting te geven, tekent hij de beweging, de verandering,
de groei van het leven. Hoewel tegengesteld aan elkaar, heffen ze elkaar niet op,
maar brengen zij de kringloop op gang waarop alle leven rust.
De wijze waarop Jos Hendrickx zijn lijnen toeordent op het vlak, doen die
evenwichtige composities ontstaan die ons, meer dan een uiterlijk beeld, de
weerspiegeling bieden van het evenwicht dat de kunstenaar in zijn eigen
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geest heeft bereikt. De lijnen in zijn tekeningen zijn als de balanceerstokken die dit
evenwicht helpen bewaren; ze zijn soms ook als de staketsels waarbinnen het
bouwwerk ontstaat. Steeds dienen zij om de eenheid der tegendelen en de verzoening
der tegenstellingen die nu eenmaal het kosmische leven in al zijn uitingen markeren,
tot uitdrukking te brengen.
Dit zien we reeds heel bepaald in zijn vroege Beverse tekening Bomen en serre.
Hier past de kunstenaar de door hem zelf ontdekte wet toe, dat twee ongelijke delen
of groepen die in een bepaalde verhouding tot elkaar zijn geplaatst, elkaar nodig
hebben niet slechts om hun eigen waarde te bepalen maar zelfs om deze te verhogen
of te vermeerderen. Alhoewel de lijn primeert, wordt tevens het hele gegeven
vlakmatig beheerst. Uit de harmonische verhouding van vlak en lijn ontstaat een
ruimtelijke werking zoals men van een met illusorische middelen gemaakte tekening
niet ziet uitgaan. Niet voor niets schreef Odilon Redon in zijn dagboek (mei 1909):
‘Mijn kunst is heel wat verschuldigd aan de abstracte lijn, deze middelaar van grote
diepten, die direct op de geest inwerkt’.
Uit het tot elkaar brengen van vlak en lijn rees voor Jos Hendrickx de derde
dimensie, die dimensie die in haar illusorische weergave uit de schilderkunst was
verdwenen sedert Cézanne, en die toch beantwoordt aan een wezensbehoefte van de
menselijke geest. Telkens weer ben ik getroffen (...) door dit harmonisch op elkaar
toeordenen van vlak en lijn. Als ik b.v. zie naar de Bloementak: de welbewust
getrokken lijntjes, die het blad in zijn volle kracht doen uitlopen zonder dat het
vervloeit, doen leven zonder dat het sterft. Hoe zelden leeft - met heel de kracht en
heftigheid van echt leven - een blad als dit. Het komt, zo dunkt mij althans, voor een
goed deel door de intense en tevens harmonieuze polariteit van vlak en lijn. Hier
geen ‘ver-vlakking’ van het blad; de gespannen lijn (lijntjes) houdt het levendig en
waaks. Hier echter ook geen levenverstrakkende en levendodende overheersing van
de lijn. Het vlak ‘determineert’ de lijn, d.i. ordent de lijn zorvuldig toe op zich zelf,
of juister, het is de kunstenaar - en daarin is hij juist schepper - die lijn en vlak op
elkaar toeordent. De kunstenaar, die met zijn geest het dubbele princiep transcendeert:
de lijn en het vlak, en deze, die van nature zo ‘anders’, zo ‘onwillig’ staan tegenover
elkaar, in een hogere eenheid, tot een hoogste vorm van leven brengt. Het is wel
zoals ik eens las bij een Engels criticus (in Franse vertaling): ‘La ligne et la masse,
loin de constituer des éléments distincts sont en réalité des énergies capables de réagir
l'une sur l'autre’.
Dit spel van lijn en vlak: het vlak dat uit-een gaat, de lijn die bij-een brengt, hoe
dikwijls hebben we het Jos Hendrickx zien spelen. Hoe harmonisch wist hij deze
twee bewegingen in elkaar te laten overgaan en tot
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welk een intensiteit van leven kwam hij daardoor in zijn tekeningen. Niet alsof hem
deze wijze van tekenen moeiteloos van de hand ging. Maar eerlijk als hij was, schrok
hij voor geen moeite terug om een tekening af te werken volgens de princiepen die
hij de enig juiste achtte. Met één enkele contour wist hij de ingesloten vorm, het
volume, de beweging tot uitdrukking te brengen. Steeds perkte hij zijn vlak
nauwkeurig af en slechts zelden maakte hij gebruik van illusorische procédés van
schaduwing of modellering en dan nog wendde hij deze op een hem eigen, met zijn
princiepen strokende wijze aan. Hij liet de dingen zien in hun beworp, ik zou haast
zeggen: in hun scheppingsmoment. Anderen hechten zich aan de stoffelijkheid der
dingen. Hij liet de stoffelijkheid achter zich. Hij benutte ze slechts in zoverre ze hem
dienstig was om de geest, de gedachte, de beweging, het leven dat ze in zich bergt,
tot uitdrukking te brengen.
Vlak en lijn: in de tekeningen van Jos Hendrickx zie ik ze volmaakt op elkaar
ingesteld. Ze vragen om elkaar, ze weigeren elkaar nooit, gaan nooit hun eigen gang,
altijd een samengang: de gang naar die hogere levens-eenheid, waarin zij beide tot
rust komen. Die levende dialoog tussen vlak en lijn, het heeft iets van een mysterie...
En hier besluit ik mijn tweede overpeinzing, Cecilia. Samenvattend zou ik zeggen:
De tekenkunst van Jos Hendrickx was een structuralistische, d.w.z. dat zij met
rationeel verantwoorde middelen naar het boven-rationele, het spirituele probeert
door te tasten. Aangezien hij zich niet tevreden stelde met de ‘figura’ of de uiterlijke
vorm der dingen weer te geven, maar zover mogelijk wilde doorstoten tot hun
innerlijke realiteit, gaf hij niet enkel het vlak weer dat om de lijn vraagt, noch de lijn
die het vlak bepaalt, maar brengt hij beide, lijn en vlak, in een onderlinge, ik zou
haast zeggen, dialectische spanning: de spanning tussen het vlak als potentie en de
lijn als actuering van deze potentie.

Figuurtekenen
Mijn derde overpeinzing - ik maak ze kort, Cecilia - geldt het figuurtekenen van Jos
Hendrickx. Op het gebied van het figuurtekenen heeft hij misschien het meest
oorspronkelijke werk geleverd, al is hij hier het minst begrepen. Voor de meeste
kunstenaars valt de mens samen met zijn fysieke verschijning. Toch is de mens meer
dan zijn lichaam. De mens is maar mens als hij niet meer een lichaam heeft, zoals
dat heet, maar als hij zijn lichaam is. ‘Voor het lichaam dat we hebben’, zegt, meen
ik, Gabriel
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Marcel, ‘bestaat geen zinvolle hoop, echter wel voor het lichaam dat we zijn’.
Jos Hendrickx bracht de mens tot zijn lichaam en het lichaam tot de mens. Ook
in zijn naakten, ja in zijn naakten vooral, laat hij het Inbild, het naar zijn wezen
dringende, tot gestalte komen. Door zijn onaflaatbare trouw aan de door hem ontdekte
vormprinciepen slaagt hij erin de mens uit zijn uiterlijke verschijning te verlossen
en tot die innerlijke gestalte te brengen die zijn eigenlijke wezen, zijn persoon-zijn
uitmaakt. Deze gestalte komt misschien zelden of nooit in haar zuivere voltooidheid
uit zijn hand te voorschijn. Doch dit is niet het belangrijke. Belangrijk is, dat hij ons
in het wordings-proces van zijn figuurtekening iets van het wordingsproces van de
mens zelf laat zien: de mens die langzaam, ‘stufenweise’ zoals de Duitsers zouden
zeggen, tot zijn eigenlijke zelf, tot zijn wezen inkeert. Deze weg naar zich zelf is het
die Jos Hendrickx ons in zijn figuurtekenen laat zien. Hij zet zijn naakten niet
‘statisch’ neer, of in hun voltooidheid (zoals de meesters van de Renaissance dat
deden), hij tekent ze in hun ontwikkeling, in hun gang naar, in hun toetreden op hun
loutere wezen. De naakten van de Renaissance, hoe perfect getekend of gebeeldhouwd
ook, kunnen niet meer weg uit hun kleine ‘ik’. Zij kunnen niet ‘anders’ meer zijn
dan zoals ze daar getekend of gebeeldhouwd staan. Bij Jos Hendrickx is dit anders.
Zijn naakten geven niet die zinnelijke voldoening die men bij andere kunstenaars
zal vinden. Hij tekende de mens niet aan de oppervlakte, maar ging hem ‘halen’ (het
Engelse woord draw betekent ‘halen’ en ‘tekenen’) in zijn dieper zelf. In de polaire
spanningen van al de onderdelen, van beenderen en spieren, van beenderen onderling
en spieren onderling, in de elkaar bepalende ligging van neus, oor, oog en mond, in
het hele samenstel van houdingen en gebaren (dat alles met de grootste nauwgezetheid
geobserveerd en vastgelegd) in dat alles tekende hij niet de voltooide, maar de op
weg naar zich zelf zijnde mens. Simpelweg door met de grootste getrouwheid de
structuur van het menselijk lichaam bloot te leggen, lukte het hem, wat aan weinig
kunstenaars gelukt: een in-blik te bieden in het wezen ‘mens’.
In zijn figuur-tekeningen wordt het lichaam niet om zich zelf getekend, maar wordt
het getekend naar wat het is: nl. als co-princiep of als medebeginsel van het
geestig-personele wezen dat het schepsel mens is. Zijn naakten reiken naar die eenheid
van geest en materie die hun ingeschapen is, maar die hun, door wat wij de ‘zonde’
noemen, ontvreemd is. Deze naakten, men moet ze zien met hetzelfde oog waarmee
de kunstenaar ze heeft gezien, en na-werken, na-scheppen met dezelfde hand waarmee
hij ze heeft gewerkt en geschapen. Men moet ze lezen als een gedicht dat zijn
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diepste geheim in zich besloten houdt. De naakten van Jos Hendrickx: het zijn
openbaringen van het ‘mysterie’ mens. Zij vragen om eerbied, om aandacht, om
stilte, om overgave...
En hiermede ben ik aan het eind van mijn schrijven, Cecilia (...). Moge het U, zoal
niet tot nut, dan toch een beetje tot vreugde zijn.
Met hartelijke groeten,
B. Spaapen s.j.
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Evangelie voor Afrikanen
Een getuigenis
Alain van der Beken
In het begin toen ik in Kasongo-Luunda aankwam in 1969, voelde ik me al gauw
heel arm. Je bent klaar met je opleiding, drie jaar filosofie, vier jaar theologie achter
de rug. Je wordt ergens op een buitenpost geplaatst en je wil het evangelie gaan
verkondigen. Je trekt van dorp tot dorp en je preekt, je doopt, viert liturgie. Maar je
hebt er geen taal voor. Ja, je eigen Nederlands of Frans. Je hebt wat elementen van
de inlandse taal, het Yaka, opgestoken en je ‘vertaalt’: je vervangt Nederlandse
woorden door Yaka woorden. Maar je raakt de mensen niet, je raakt ze niet in hun
inheemse cultuur (in hun vernaculaire taal, zou Illich zeggen). Er zijn maar heel
weinig raakpunten tussen onze taal en cultuur en die van de Afrikaanse mens in het
binnenland. Mijn preken, mijn liturgie, het waren mono-acten, monologen. Je gebruikt
Yaka woorden als substituten voor wat je in je eigen taal denkt, maar je denkt nog
altijd in je westerse cultuur, je spreekt nog altijd je westerse taal. De mensen zijn
welwillend, ze laten het je niet merken, maar na een tijd krijg je het zelf wel door
dat al wat je hun wil vertellen als water over een eend loopt. Dat was, zoals ik het
achteraf noem, mijn eerste fase.
Ik ben me op hun taal gaan toeleggen, om via hun taal toegang te krijgen tot hun
denkwereld en cultuur. Vooral hun spreekwoorden interesseerden me. Daarin vind
je schatten aan informatie over hun gewoonten, hun denk- en verteltrant, hun
symbolen. Na acht jaar onderzoek heeft dat geleid tot een eerste bundel van 750
Yaka spreekwoorden, Proverbes et vie yaka1. Spreekwoorden zijn voor preek en
liturgie ook hierom zo geschikt, omdat zij ze vaak in dialoogvorm gebruiken. Je
citeert bijvoorbeeld een spreekwoord: ‘müka mbwa, tuleeka ha kimosi, tusikama ha
kimo...: zoals de haren van een hond mooi gelijk, in één richting samen liggen, zo

1

A. van der Beken, Proverbes et Vie Yaka, Collectanea Instituti Anthropos, St. Augustin,
1978.
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gaan wij slapen en staan wij op, samen’, dan antwoorden zij in koor: ‘kimosi, samen,
we zijn één’. Wij zouden met concepten en abstracties over eenheid staan te praten,
maar met zo'n spreekwoord begrijpen zij direct wat wij bedoelen en zij beamen het.
Het hoeft zelfs niet helemaal uit hun eigen dorp of gemeenschap te komen,
spreekwoorden van elders herkennen zij ook. Gaandeweg probeerde ik in mijn preken
en catechese hun spreekwoorden, zegswijzen, begrippen en symbolen te gebruiken.
Ik had bijvoorbeeld bemerkt dat de mannen veel belang hechtten aan allerlei dingen
die ze in palmwijn doen, dat de vrouwen spraken van dingen die ze bij de maniok
doen. Palmwijn en maniok, dat is hun leven, dat is voor hen essentieel. Wat zij erbij
doen, waren voor mij ‘dingen’. Ik ben hun gaan vragen wat het allemaal was: schors,
bladeren, palmnoten, kruiden, pepers. Alles heeft natuurlijk zijn eigen naam en die
verschilt dan nog eens naargelang van de bereiding. En zij hechten er symbolische
betekenissen aan. Pas toen ik die dingen ook te zién kreeg (je moet er soms het woud
voor in trekken), leerde ik ze kennen en beschrijven. Maar ik kon hun namen niet
vertalen. Ze bestaan helemaal niet in mijn cultuur. Ik kon hun cultuur niet in de mijne
vertalen en besefte wat ik aan het doen was, als ik mijn cultuur in hun taal probeerde
over te zetten. Dat was een eerste begin van Afrikaans denken zonder de omweg van
mijn eigen taal en cultuur te gebruiken, ik kón die zelfs niet meer gebruiken. En ik
ging al wat parabeltjes vertellen. ‘Er was eens een man en die trok het woud in om
palmwijn te trekken’ en wat hij er allemaal indeed en hoe goed ze zich voelden als
ze die dan 's avonds dronken, samen. Als je het evangelie ophangt aan hun dagelijkse
leven, begrijpen zij het beter. Ik denk dat Jezus dat ook deed.
Over die tweede fase heen kon ik nog een stap verder gaan met een jonge catechist,
Kambvwandzi die voor mij kok speelde en in de bijeenkomsten de zang leidde. Hij
had smaak in het religieuze en er was veel affiniteit en vriendschap tussen ons. Hem
vroeg ik voortdurend: hoe zeggen jullie dit, hoe zeg je dat? En ik dacht: we moeten
eens een homilie uit mijn eerste en tweede stadium helemaal herschrijven. Dat hebben
we geprobeerd, zin voor zin; hier en daar voegde hij er iets aan toe, een spreekwoord,
een gezegde. En dat gaf een enorm verschil. En ik voelde aan de mensen dat het veel
beter overkwam. Maar het was nog altijd mijn tekst waar hij aan gebonden zat. Ik
wilde teksten van hen: een vierde fase. Dat viel ongeveer samen met de ontdekking
van een andere informant, Louis Lumandu, nu zes jaar geleden. Aan hem heb ik
ontzaglijk veel te danken. Hij is helaas, kort voor ik hier op vakantie kwam, overleden,
verongelukt. Dat heeft me geweldig aangegrepen. Hij was vooraan in de veertig,
stond tussen oud en
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jong. Hij had veel humor en verbeelding, een enorm actief en creatief temperament,
hanteerde een hele rijke taal en als zoon van een chef kende hij meer tradities en
spreekwoorden dan wie ook. Als er 's zondags geen priester naar zijn dorp kon komen,
ging hij voor in de gemeente. Hij had de lagere school niet eens afgemaakt, maar
was tamelijk vertrouwd met het Nieuwe Testament. Wat ook belangrijk is, hij had
een heel gelukkig huwelijk. Zijn vrouw vertelde me dat hij met haar over ons werk
sprak. Dat is iets heel uitzonderlijks in een dorp. Echtparen van évolués in de stad
hebben wel meer contact in hun huwelijk, maar in het binnenland leven zij meer
náást elkaar. Maar goed, deze man kon wat mijn kok niet kon. Onmiddellijk al toen
ik het hem vroeg: zou jij niet eens een evangeliecommentaar kunnen maken,
antwoordde hij: ja, ja, dat zal wel gaan. Veel aarzeling was er niet bij.
We zijn als volgt te werk gegaan. Ik nam een vertaling van het Nieuwe Testament
en daaruit enkele van de meest bekende teksten, de Verloren Zoon, de
Broodvermenigvuldiging, dat zijn daarom nog niet de gemakkelijkste. Ik las die dan
drie, vier keer, zodat hij kon memoriseren en assimileren, en als hij ongeduldig werd,
want hij snapte wat ik wilde en de bandopnemer stond al klaar, zei ik: ‘Louis, morgen
gaan we opnemen, zie dat je er bent’. Want hij was soms al heel vroeg weg haar zijn
veld of zijn palmwijn en dan kun je een hele dag wachten. Maar hij was er. Ik las
hem die tekst dan nog een paar keer voor, zonder veel uitleg, want ik wilde hem vrij
laten, het moest van hem komen. En na een korte bedenktijd begon hij. Wat er
uitkwam, was indrukwekkend. Een hele commentaar, geweldig geamplificeerd,
geafrikaniseerd, levend, geloofwaardig, getuigend van een echt levend geloof. Geen
exegeten-, geen theologentaal, de taal van de mensen ginder. Het was een prachtig
verhaal, geweldig spontaan, misschien een beetje té spontaan. Toen ik ermee terug
naar de missiepost ging, er een beetje afstand van nam en tien dagen later er opnieuw
naar luisterde, dacht ik: om dat uit te schrijven, dat zal moeilijk zijn. Het was mij
immers niet te doen om de registratie van een Afrikaans verhaal, zoals een antropoloog
zou doen (denk bijvoorbeeld aan wat pater Plancquaert heeft gedaan met een aantal
Yaka mythen2) maar ik zocht teksten die ik zelf voor anderen kon gebruiken in preek
en catechese. Ik liet het hem dus nog eens overdoen. De kern van het verhaal bleef
dezelfde, met enkele varianten. Maar het werd meer reflexief. Aangezien het allemaal
op de

2

M. Plancquaert, Soixante mythes sacrés Yaka, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,
Tervuren, 1982.
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band stond, was er geen bezwaar meer dat ik nu zelf ook eens tussenbeide kwam.
Voor we zo'n opname maken, probeer ik zelf wat exegese te doen. Dat zal wel niet
altijd het laatste snufje zijn, want we zitten ginder ver van de geleerden af, maar ik
doe mijn best: boeken, tijdschriften... En als Louis dan met een fantastische
interpretatie voor de dag komt, moet ik hem zeggen: ‘Hier wordt eigenlijk dit bedoeld
of dat, hoe zou je dat dan zeggen?’ Of hij heeft een uitdrukking, een symbool in het
NT niet voldoende getransponeerd... Neem de broodvermenigvuldiging bijvoorbeeld.
Die gebeurt op ‘een eenzame, verlaten plaats’. Dat is voor hen in het woud. Daar
eten ze toch geen brood. ‘Wat nemen jullie mee als je voor enkele dagen het woud
in trekt?’ Aardnoten en bananen. In een homilie, in de catechese kan dat toch best.
In het tafelgebed van de eucharistie ligt dat misschien wat moeilijker. Ik moet hem
vooral om uitleg vragen over wat ik niet begrijp: een spreekwoord dat ik nog niet
genoteerd heb, een traditioneel gebruik, een legende of mythe uit hun volksgeloof
waarmee ik nog niet vertrouwd ben. Is dat altijd magie of bijgeloof? Via de taal
probeer ik veel aan gewoontenstudie te doen, zodat ik er zelf een beetje over kan
oordelen. Samen schiften en corrigeren we dan.
Eerste versie, tweede versie, dialoog - ik laat ze door mijn kok letterlijk uitschrijven,
het heeft wel wat geduurd voor hij dat kon. Dan leg ik de drie naast elkaar en begin
te componeren en te reduceren: voor één homilie heb ik soms anderhalf uur opname.
En vooral, ik moet het me zelf allemaal eigen kunnen maken. In twee keer, nog altijd
met de assistentie van mijn kok, tik ik dan de uiteindelijke versie uit. Ik probeer
zoveel mogelijk de mondelinge verteltrant te handhaven met uitroepen, tussenwerpsels
en al. In de geschreven en vertaalde tekst moet je soms een hele parafrase gebruiken
om de betekenis van zo'n uitroep weer te geven en als je niet goed luistert naar
uitspraak en intonatie, sla je de bal soms lelijk mis.
Om anderen te laten delen in mijn werk, wilde ik een en ander ervan publiceren.
Dat is dan dit boek geworden3, waarin ik uitvoerig mijn weg en de opeenvolgende
etappen ervan beschrijf en in vertaling een aantal liturgische gebeden, homilieën en
evangeliecommentaren bijeen heb gebracht. De Franse vertaling van die
oorspronkelijk door hen uitgedachte en vertelde verhalen, was voor mij enorm leerrijk.
Je wordt met je neus op problemen gedrukt waarvan je je niet bewust was. De
evangelisatie is

3

A. van der Beken, Les proverbes Yaka au service de l'annonce de l'évangile, Studia Instituti
Missiologici Societatis Verbi Divini, St. Augustin, 1982.
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altijd voor een groot deel gebeurd door vertaling, altijd van westerse originelen naar
Afrikaanse talen. Maar nu moest ik net andersom te werk gaan. Ik vergelijk dat soms
met een bergpad. Of je van beneden naar boven loopt of van boven naar beneden,
het is hetzelfde pad. Maar je ervaring van dat pad zal wel lichtelijk verschillend zijn.
Wij liepen altijd van boven naar beneden, zij moesten van beneden naar boven. En
onze vertaling bestond bijna uitsluitend uit woordsubstitutie, een Afrikaans woord
voor een Frans. Maar nu ervoer ik dat dat gewoon onmogelijk is, je komt tot
enormiteiten, je vertaalt eigenlijk niks. Niet alleen in de tijd treden er voortdurend
taalverschuivingen op, om de tien-twintig jaar zijn er veranderingen in woordgebruik,
verteltrant enz., maar ook van streek tot streek zijn er soms kleine verschillen die tot
grote misverstanden kunnen leiden. In ons geval bijvoorbeeld is de missionering, en
dus de vertaling, begonnen vanuit Kisantu, 'n 500 km van ons vandaan. In Kisantu
spreken ze Kikongo, bij ons Kiyaka, twee Bantoetalen met veel gelijkenissen, maar
ook enorme verschillen. Als je nu het begrip ‘Verbond’ - het bijbelse begrip van het
Verbond tussen God en Mens of ‘het bloed van het Verbond’ in de woorden van de
consecratie - wilt vertalen, dan vind je in het Kikongo-woordenboek van pater
Swartenbroeckx kangu. Maar kaangu in het Kiyaka is een fuikversperring in een
rivier, eigenlijk precies het tegenoverstelde dus, en als het een beetje anders
uitgesproken wordt, khaangu, is het een soort dekstro. Ik weet wel, de missionering
heeft geprobeerd dat Kikongo-woord kangu een surplus aan betekenis te geven en
het is mogelijk dat sommige van onze mensen het nog altijd zo begrijpen: ‘ja, dat is
het wat onze paters daarmee bedoelen: óns woord in hùn betekenis’. Maar vraag
tegenwoordig maar eens aan catechumenen in het binnenland wat kaangu betekent:
een fuikversperring, zeggen ze. Of mbungu, dat in het Kikongo ‘beker’ betekent en
als zodanig ook in de consecratiewoorden gebruikt wordt. Maar in het Kiyaka betekent
mbuungu, naargelang van de uitspraak, een aanlegsteiger, oever, strand, of een van
de drie fasen in de metamorfose van een larve. Maar er zijn in het Kiyaka prachtige
woorden en uitdrukkingen voor ‘beker’ en ‘verbond’. Voor ‘beker’ heb ik al wel
dertien woorden gevonden, ik heb telkens gevraagd om de dingen die ze daarmee
aanduiden ook te mogen zien, zodat ik weet wat ze in hun leven en gebruiken
betekenen. Een van hun spreekwoorden zegt bijvoorbeeld: 'Mbula ye mbuungi, ha
babutuka, ha bateele buluunda: ‘regen en nevel hebben vanaf hun geboorte een
vriendschapspakt gesloten’. Nauwelijks houdt de regen op of nevel verschijnt in het
dal over de rivier; als het in de verte regent, heb je de indruk dat er nevel hangt. Is
buluunda in hun belevingswereld dan geen prachtig woord voor
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ons ‘Verbond’? Het woord bestond niet in het Kikongo of... werd geïgnoreerd,
miskend. Zo zijn er ook voor mij in het Kiyaka nog tal van woorden die ik niet ken
of die ik misken. Ik heb het eens geteld, op 5 bladzijden uitgetikte tekst waren er nog
60,70 woorden die ik niet ken. En wij vertalen maar, zonder hun woordenschat te
kennen of we hechten er geen belang aan. Ik zal nog veel woordonderzoek moeten
doen. De bedoeling is toch dat het in hùn taal, hùn ideeën en tradities uitgedrukt
wordt en dan bedoel ik niet alleen in het ‘Afrikaans’, maar in de lokale taal, in Kisantu
in het Kikongo, bij ons in Kasongo-Luunda in het Kiyaka. In mijn boek heb ik mijn
methode alleen maar zo uitvoerig beschreven (en teksten in het Frans vertaald) omdat
ik dacht dat anderen misschien een soortgelijke methode konden gebruiken in hùn
situatie, met hùn mensen. Niet zoals hier soms gebeurt, dat door een pastoraal team
in Mechelen een homilie klaargestoomd wordt die dan uitgesproken wordt in Limburg.
En als ik de verhalen die ik van mijn mensen krijg zorgvuldig uitschrijf, weet ik dat
ze in die teksten slechts even vastgelegd worden, ze moeten er weer uit losgemaakt,
opnieuw mondeling vertolkt worden in de orale traditie van de lokale gemeenschap.
Dan voelen de mensen zich erin terug: ja, dat is van ons, dat is onze denk- en
verteltrant.
Hoe fantastisch dat soms werkt, heb ik bijvoorbeeld ervaren met ons verhaal over
Zacheus, de tollenaar die uit zijn boom naar beneden komt en Jezus bij zich thuis
ontvangt. Zo'n tollenaar herkennen de mensen: het is de ‘griffier’, de ambtenaar die
in de dorpen boeten komt innen, een echte uitbuiter. We hebben hem Kosi genoemd.
Je moet horen hoe ze dat verhaal in de verf zetten. Jezus komt voorbij en het hele
dorp is in feest. Maar Kosi durft zich niet goed laten zien, hij kruipt in een boom.
Maar ineens ziet hij zijn kans. De hoge gast zal bij hem zijn intrek nemen. Hij rent
naar huis. Vlug, vlug, er moeten kippen geroosterd worden. Mijn informant heeft
dat al dikwijls genoeg zelf gedaan. In geuren en kleuren beschrijft hij dat. En de
mensen maken zich vrolijk over de ‘tollenaar’ die ze maar al te goed kennen. Zit er
toevallig zo'n griffier in het gehoor, dan wordt die voor het hele dorp in zijn hemd
gezet. Kosi is nu in heel de streek een legendarische figuur. En de mensen worden
zich (vrolijk!) bewust van de corruptie waaronder ze te lijden hebben. Ze vinden er
woorden en verhalen voor. Mijn homolieën willen niet alleen maar devote verhaaltjes
zijn!
Naast homilieën en commentaren heb ik in mijn boek ook al enkele gebeden
kunnen opnemen. Voor het doopsel bijvoorbeeld. Dat is toch iets wat we nodig
hebben. We hebben daarvoor ons ‘boekske’, het ritueel van het bisdom, een letterlijke
vertaling van het westerse ritueel. Ik kon daar
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eigenlijk niet veel mee doen. Ik heb aan Lumandu gevraagd of hij me iets kon maken
waarin heel de Afrikaanse watersymboliek uitgedrukt wordt. ‘Ja, ja’, zei hij, ‘dat
kan’. En ik zie ons nog zitten, samen in de hut. Het bidden kwam er heel rustig uit,
druppelsgewijs. Het was aangrijpend. En toen ik het uitschreef bleken het verzen en
strofen te zijn! Of een gebed na de communie. Toen ik dat eens gebruikte, vroeg ik
achteraf aan de zusters die erbij waren en niet wisten dat dat gebed van mijn mensen
zelf was: ‘Wat vind je ervan?’. ‘Een beetje vreemd’, zeiden ze, ‘toch wel een andere
stijl dan de onze’. Ik heb haar geantwoord: ‘Goed, maar dan hebben de mensen ook
het recht hetzelfde te denken van onze stijl’.
Ik weet dat er in wat ik tot nog toe bijeengebracht heb nog veel leemten zijn,
themata die wij nog niet aankonden. ‘Verlossing’ bijvoorbeeld of
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geleerden zullen zeggen ‘Eschatologie’, noem maar op. Maar we gaan door. Kort
voor mijn vakantie hebben we b.v. een heel mooie kruismeditatie gemaakt en een
tekst over de Nederdaling van de H. Geest. Ik kan u verzekeren, over de H. Geest
spreken in Afrika, dat valt niet mee. Tal van andere dingen hebben we nog nodig.
Een kind sterft, er is bij ons veel kindersterfte, ze komen ermee naar de missie of
houden een dienst in het dorp. Wat kunnen wij dan zeggen? Of de
huwelijksinzegening. Heel het probleem van het Afrikaanse huwelijk is voor een
deel misschien een taalprobleem. Zij verstaan niet wat wij bedoelen met de
sacramentele zegen over een natuurlijk, menselijk huwelijk. Wat hebben zij aan de
letterlijke vertaling van ons ritueel als hun antropologie helemaal anders is? Of de
biecht. De biechten zijn soms toch triestig, he. Een paar inleidingsformules, zo lang
geleden en dan hoor je de dubbele punt vallen: gestolen, 's zondags niet naar de mis
geweest, overspel - zonder uitleg, zonder motivatie, zonder context, niks. Maar een
Afrikaan is zo niet. Als diezelfde man bij me komt om te vragen of hij mee kan rijden,
blijft hij tien minuten binnen. Hij is een relatie-mens. En verder rijzen vragen als:
hebben zij zonde-besef, of alleen maar besef van goed en kwaad? Is God daarin
betrokken of is het iets dat ze alleen maar onder elkaar regelen, met God taciet erbij?
Ik wilde iets hebben dat diep religieus was, gericht tot de Vader. Lumandu heeft me
zes heel mooie biechtmodellen geleverd, in strofevorm weer. Ik voel me er zelf heel
klein bij, als mijn biecht zo rijk was... En ik heb hem om verzoeningswoorden
gevraagd. ‘Stel dat jij priester was, wat zou je tegen de mensen zeggen, of wat
verwacht je, als antwoord op je belijdenis, van een priester met een Afrikaans hart?’
Alleen al in de woorden die wij in de catechisatie gebruiken voor ‘zonde’ en
‘biecht’ zitten enorme misverstanden. Het woord voor zonde is disumu, voor zondigen
kusumuka. Dat zijn woorden van onze paters, veronderstel ik. Ik vroeg me af: waar
komt die wortel sumu vandaan? En in hun gebruiken vond ik het woord kusumuna.
Maar dat betekent een taboe opheffen, niet een taboe overtreden, zondigen.
Bijvoorbeeld, wordt iemand gek en wordt hij bij een genezer gebracht, dan zegt die
hem dat hij geen kip meer mag eten, want kippen vliegen op en dat is de oorzaak
van zijn gekheid. Als hij twee jaar later genezen is, heft de genezer het taboe op:
kusumuna. Of neem het woord dat in omloop is voor biechten: kufunguna. Maar dat
betekent in hun gebruiken verklikken: een meisje is zwanger, ze weten niet van wie
en ze hebben nog geen bruidsschat gezien; het meisje wordt onder druk gezet om te
verklikken (kufunguna) wie de jongen is. En wij gebruiken dat woord voor biechten!
Als er een biecht gaande is en je vraagt aan catechumenen: wat zijn die daar aan het
doen?
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dan hebben ze een woord om te zeggen: ze zijn stil aan het spreken. Dat woord
hadden wij dan toch ook kunnen gebruiken voor ‘biechten’?
Als wij voor de evangelisatie woorden blijven gebruiken die etymologisch in hun
gebruiken en hun volksgeloof iets helemaal anders betekenen - gewoon omdat wij
die gebruiken en dat volksgeloof niet kennen - zitten wij ernaast, ik bedoel: evangelie
en volksgeloof lopen naast elkaar, zonder elkaar in de diepte te raken, zonder dat het
volksgeloof door het evangelie tot voltooiing wordt gebracht. En dat is toch de
bedoeling van de evangelisering? Ik gebruik daarvoor graag het woord ‘achèvement’:
tot voltooiing brengen, uitgaan van hùn leven en dat naar het evangelie toe laten
groeien, tot volheid laten komen zoals Paulus zegt in Ef. 4. En niet omgekeerd:
inplanten, het evangelie inplanten. Het wordt bijna ‘importeren’. Maar wat weten
wij van hun volksgeloof, van hun ‘croyances’, hun gebruiken? Ik zal niet zeggen, er
zijn tal van missionarissen die daar individueel redelijk vertrouwd mee zijn, maar
onze collectieve kennis ervan is nog altijd heel beperkt. Wij gebruiken het woordje
‘God’. Maar wat betekent dat voor hen? Ik kom in een mij onbekend huis, in het
donker, en ik haal een van de schakelaars over. Er zal wel ergens licht aangaan. Maar
waar? Boven? In de kelder? Maar waar ik het licht wilde hebben is het misschien
nog altijd donker. Ik weet het niet. Evangelie en volksgeloof moeten op elkaar
aangesloten zijn.
In die geest heeft Kambvwandzi, mijn kok, na de dood van Lumandu, bijvoorbeeld
een huwelijkstekst gemaakt. Ik had hem gevraagd: ‘Kijk, hier, het ritueel dat wij
gebruiken. 't Is toch triestig he. Zou jij me nu niet iets kunnen maken dat meer aan
jullie taal en gebruiken beantwoordt?’ Hij had veel van Lumandu geleerd, hij was
er vaak bij komen zitten als wij bezig waren, hij had zich uit eigen beweging een
bijbel aangeschaft en was daar vaak zo diep in verzonken dat hij vergat mijn eten
klaar te maken. Hij mediteert, je ziet hem soms bezig, dat is heel wonder, dat heb ik
nog weinig gezien. En nu ik hem vroeg om niet alleen maar Lumandu's teksten uit
te schrijven, maar zelf een tekst te improviseren, zei hij: ‘Ja, ik wil het proberen’.
Van mijn kant had ik, na wat studie, al enkele elementen en etappes van het Afrikaanse
huwelijk op een rijtje gezet met telkens de gebruikelijke terminologie: eerste
kennismaking, belofte, toestemming van de familie, bruidsschat, welke woorden
gebruiken zij daarvoor? En daarnaast de punten die in het kerkelijk huwelijk van
belang zijn: trouw, onontbindbaarheid, vruchtbaarheid en God die erin betrokken
wordt. Kambvwandzi zelf ging bij ouderen én jongeren te rade, naar gewoonten,
gebruiken, symboliek. En al heel gauw kwam hij met een scenario voor de dag. Toen
we het opnamen, bleek het te bestaan uit een alter-
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natie van verhalen en gebedsmomenten: verhalen in plaats van een preek,
gebedsmomenten in plaats van gebedsformules, alles in dagelijkse taal. Zij hebben
immers geen speciaal jargon voor het religieuze, zij hebben maar één taal, de taal
van alledag is dezelfde als die waarmee ze zich tot God richten. Die dualiteit tussen
dagelijkse taal en religieuze taal hebben wij erin gebracht. We spreken bijvoorbeeld
van kisakramento voor ‘sacrament’, maar ik daag iedereen uit: vraag eens aan
catechumenen wat dat betekent, kisakramento? Of kidiimbu, ‘teken’, wat is dat?
Maar goed, in Kambvwandzi's improvisatie ontbrak toch wel een en ander: de
ondervraging, de toestemming, er was te weinig dialoog, vond ik. Die hebben we er
samen ingelast. En nu bestaat de tekst uit een afwisseling van gebedsmoment,
dialoogmoment, verhaalmoment, vijf keer alterneert dat. Waar begint het sacrament?
Ik geloof dat het beter is de huwelijkszegen pas te geven als het Afrikaanse huwelijk
voltrokken is. Hoe wordt de wederzijdse toestemming geformuleerd? Meer in gebaren
dan in woorden. De jongen heeft palmwijn meegebracht en legt de kruik neer in de
kring van de aanwezigen, getuigen zijn er altijd vanzelf. Het meisje wacht. Ze
palaveren en op een zeker ogenblik vraagt de vader van het meisje: ‘Zullen we
drinken?’ Zij doet de kurk van de kruik en dat is het teken dat ze beaamt. Zij drinkt
- een tweede teken - en geeft de beker aan de jongen. Die heeft zijn instemming al
betuigd, hij heeft de palmwijn meegebracht. Voor ieder van die gebaren is er een
term. Ze geven de beker door aan de notabelen. In de liturgie wordt dan ook gevraagd:
‘Hebben de notabelen mee gedronken?’ Dat is van groot belang. Want als de notabelen
met het huwelijk niet instemmen, opgelet, dan zegen je dat huwelijk beter niet in,
het loopt verkeerd af of ze komen magisch tussenbeide. Hetzelfde voor de vraag: ‘Is
de bruidsschat betaald?’ Wordt een huwelijk sacramenteel ingezegend, dan weten
ze dat het nu onontbindbaar is, de jongen heeft het meisje nu helemaal aan zijn kant.
Wordt het meisje zwanger en de clan heeft nog geen bruidsschat gezien, dan dwingen
ze het meisje tot abortus, daar hebben ze medicijnen voor, of als het kind toch geboren
wordt maken ze het weg. Bij de uitwisseling van de ringen gebruiken zij het woord
kuvüka; dat is zoveel als plechtige belofte dat ze elkaar zullen kleden. In het samen
drinken zien zij het engagement om levenslang elkaar eten en drinken te geven, de
man zal palmwijn naar huis brengen, de vrouw zal water halen en specerijen in de
maniok doen, samen staan ze in voor de instandhouding van het gezin.
Biecht- en huwelijksteksten, mijn homilieën, het zijn maar voorbeelden. Wat ik
met mijn methode wil bereiken is, dat ik bij de mensen wil komen, dat ik de mensen
wil raken met datgene wat mij het dierbaarst is, het
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evangelie. Wat je het dierbaarst is, wil je toch meedelen? En zo meedelen dat het
van hen wordt? In die poging stootte ik op mijn grenzen, de grenzen van mijn taal,
mijn gedachtenwereld, mijn cultuur. Mijn informanten, Lumandu en Kambvwandzi,
zijn verlengstukken van mezelf geworden. Daarvan ben ik me pas goed bewust
geworden bij de dood van Lumandu. Ik heb gehuild als een kind, ze hebben het
allemaal gezien. Bij de uitvaart heb ik de mensen vijf volle minuten moeten laten
wachten voor ik een woord door mijn keel kon krijgen. Een zwarte seminarist zei
me achteraf: ‘Ik heb nog nooit een blanke voor een zwarte zien wenen’. Met heel
die methode van me ben ik tot liefde gekomen. En daar staat of valt toch heel mijn
leven mee. Als ik doodga, zal O.L. Heer me niet vragen: hoeveel kerken heb je
gebouwd, hoeveel doopsels toegediend? Maar, heb je van je mensen gehouden?
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Brazilië: conflicten om de landbouwgrond
Geert Boeve
Op 14 februari 1980 publiceerde de Braziliaanse Bisschoppenconferentie een brief
(met instemming van 178 van de 180 aanwezige bisschoppen) over de nationale
grondpolitiek en de conflicten die deze meebrengt1. Daarin staat o.m.:
‘In zowat alle delen van de federale staat zijn conflicten ontstaan tussen enerzijds
de grote nationale en multinationale ondernemingen, hun omgekochte makelaars, de
grootgrondbezitters, en anderzijds de posseiros (kleine grondbezitters) en de indianen.
Met allerhande geweld worden dezen van hun grond verdreven. Het is overvloedig
bewezen dat hierin huurdoders gebruikt worden, evenals politiemannen, ambtenaren
van de burgerlijke stand en rechters. Herhaaldelijk komt het voor... dat politie en
huurlingen samenwerken om uitdrijvingsbevelen te urgeren’.
‘De situatie is heel vlug erger geworden. Alleen al in de streek van Conçeiçao do
Araguaia, in het zuiden van de staat Parà waren er begin 1979 43 uitgesproken
conflicten geregistreerd. Zes maanden later 55. Einde 1980... 80. In de staat Maranhao,
traditioneel een staat van vrije gronden, beschikbaar voor arme boeren, zijn in 1979
128 conflicten geregistreerd; bij enkele ervan ging het om honderden gezinnen; bij
minstens 3 ervan om meer dan 1.000 gezinnen. Van de slachtoffers van fysieke
geweldpleging blijken meer dan de helft gedood bij grondbetwistingen’.
Volgens een statistiek over 26 staten waren er in de jaren 1979 tot 1981 1.057
conflicten, waarbij 1.605.141 personen betrokken waren en 63 mensen vermoord
werden.

1

De bronnen voor dit overzicht zijn voor het grootste gedeelte te vinden in DIAL (Diffusion
de l'information sur l'Amérique Latine), Parijs, 1978 tot 1983, passim. Ze zijn aangevuld
met gegevens uit Amérique Latine, avril-juin 1982, CETRAL, Paris.
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Investeer met of zonder geweld
De aanklacht van de bisschoppen wordt vanuit een verrassende hoek bevestigd. Op
1 november 1981 wordt vanuit Parijs een vertrouwelijk document verstuurd aan de
zakenwereld, uitgaande van een journaliste, Danielle Hunebelle, die in 1981 een reis
door Brazilië heeft gemaakt en blijkbaar in eigen beheer een informatieblad uitgeeft.
Het wijst kandidaat-investeerders op de schitterende mogelijkheden tot
grondspeculatie in Brazilië. Na een schets van de economische politiek van de
Braziliaanse regering vervolgt La lettre internationale de Danielle Hunebelle no 98:
‘Het feit dat allerlei maatschappijen op het ogenblik staan te trappelen om in de
landbouw te investeren, is ten dele ingegeven door grondspeculatie. Door de aanleg
van wegeninfrastructuur is de prijs van de grond in Midden-Brazilië in drie jaar tijd
opgelopen van 10 tot 300 VS-dollar per hectare... Grondspeculatie is echter geen
business voor zachte jongens. Je moet een juridisch steuntje vinden om de talrijke
wettelijke hindernissen te omzeilen. Alles draait hierbij om het begrip
“eigendomstitel”. Een titel van 30 jaar is meer waard dan een van 10, die nietig
verklaard kan worden (vooral als squatters de mogelijkheid krijgen titels te
verwerven). Ervaren speculanten kopen daarom bij voorkeur “bezette” grond. In de
staten Acra en Rondonia betaal je daarvoor zowat 10 dollar, terwijl je voor vrije
grond 100 dollar moet neertellen. Meer voorname investeerders doen een beroep op
advocaten die precies weten hoe je aan grond kunt komen. Maar de echte truc, die
zowel sommige multinationals als kleinere privé-groepen gebruiken, werkt als volgt:
voor een appel en een ei koop je een “bezette” grond en dan stuur je, zoals in het
Verre Westen van de 19e eeuw, gewapende bandieten erop uit die de “bezetters”
verjagen (of uitmoorden...). Op slag is je grond 100%, zelfs 1.000% in waarde
gestegen... Ik ken een Italiaanse groep die met deze methode in enkele weken tijd
de waarde van een domein van 10.000 hectare vertienvoudigd heeft. Natuurlijk maken
investeerders op die manier niet alleen vrienden: de vreemdelingenhaat neemt toe,
en de kerk kiest systematisch de zijde van de squatters... Ik weet b.v. dat Shell niet
in grond wil investeren in het Amazonegebied omwille van die tegenstand. Ik geef
u daarom de raad u te wijden aan de agro-business zonder meer (waarbij nog ruim
te verdienen valt) en uw grond stilletjes in waarde te laten stijgen’. Het woord
‘squatters’ in deze brief (bezetters, krakers) verwijst ongetwijfeld naar de posseiros,
mensen die een grondwettelijk gewaarborgd recht hebben op de grond die ze soms
al generaties lang bewerken, zonder dat ze geschreven eigendomstitels bezitten. Nog
op 10 december 1981 urgeert president Figu-
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eiredo de toepassing van de wet die bekend staat als de wet op de ‘usucapiâo’
(inbezitneming), waarbij recht op eigendom verwerft ‘alwie noch op het land noch
in de stad eigendom bezit en vijf jaar ononderbroken en zonder dat verzet aangetekend
is een landbouwgrond van maximum 25 hectare bewerkt, deze door zijn arbeid
produktief maakt en erop gehuisvest is’. Voor ‘usucapiâo’ komen in aanmerking
privé-gronden en sommige staatsgronden. Uitgesloten zijn gronden die een ecologisch
belang hebben, gronden waarop indianen wonen en grond die ‘onontbeerlijk is voor
de Nationale Veiligheid’. Deze Nationale Veiligheidsgrond omvat alle gebieden
langs de grenzen en op 100 km aan weerszijden van de Amazônia Legal, de autoweg
door het Amazonegebied (een gebied van 20.000 km lang en 200 km breed). Juist
daar gaan de posseiros zich bij voorkeur vestigen. Ze mogen er dus niet meer op of
moeten eruit. Buitenlanders en grote maatschappijen daarentegen kunnen zich er
vestigen. (In Almeirim bezetten 35 buitenlandse ondernemingen 575.003 hectare;
in Altamira bezetten er 30 14.858 hectare).

Plannen van de Braziliaanse regering
Brazilië zit economisch aan de grond. De groei van zijn industrie, gebaseerd op zeer
lage lonen, is tot stilstand gekomen of negatief geworden door de wereldcrisis en de
hoge lasten van de petroleuminvoer. De staatsschuld bedroeg einde 1980 al 50 miljard
dollar (8 maand minimum-salaris per hoofd van de bevolking) en de betalingsbalans
is jaar na jaar deficitair. De inflatie liep op tot 120% per jaar. Om deze toestand om
te buigen heeft de regering grootscheepse projecten opgezet.
1. De landbouw wordt hervormd. Kleine zelfstandige bedrijfjes worden vervangen
door grootschalige ondernemingen die de nieuwste technische middelen moeten
gebruiken. Van 1972 tot 1978 nam het aantal eigendommen van 2.000 tot 5.000
hectare met 16,4% toe, hun oppervlakte met 14,2%. Het aantal bedrijven van meer
dan 5.000 hectare nam toe met 8%, de oppervlakte die ze innamen met 27,9%. De
concentratie van landeigendom is nog groter dan deze cijfers suggereren: 1 eigenaar
bezit soms meer dan 50 bedrijven; in een van de staten is de quasi-totaliteit van het
land in het bezit van 100 personen. De kapitalisatie in de landbouw is overigens al
vanaf 1967 door het militaire regime gestimuleerd. In 1974-75 wordt helemaal
afgezien van de oorspronkelijke intentie om in het noordoosten de
werkgelegenheidsproblemen van de kleine landarbeiders op te
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lossen; de streek wordt nu gekoloniseerd door grote landbouwcoöperaties en
privé-maatschappijen.
2. Ertsen en bossen worden intensief ontgonnen, voor de export en voor verwerking
ter plaatse. Reusachtige infrastructuurwerken ontsluiten de mijngebieden: dammen
en elektriciteitscentrales leveren energie, een 900 km lange spoorweg naar Sâo Luis
zorgt voor een verbinding met de kust, er worden autowegen aangelegd (een 2,3 km
lange brug over de Tocantins in Marabà) en een nieuwe haven in Vila do Conde.
3. Kapitaal wordt aangetrokken van grote nationale en multinationale
ondernemingen om in de ontsloten gebieden met macht te investeren in landbouw
en industrie. Het grote lokmiddel is dat het geïnvesteerde bedrag afgetrokken mag
worden van de belasting. In juli 1977 b.v. waren door de regering landbouwprojecten
goedgekeurd in het Amazone-gebied voor een totaal van 7 miljard cruzeiro. Hiervan
brachten de investeerders reëel 2 miljard in uit eigen kapitaal. De resterende 5 miljard
werden van de verschuldigde belasting afgetrokken, zodat de staat dit bedrag derfde
terwijl de investeerders de grond in volle eigendom verwierven. Intussen betaalde
de staat wel de infrastructuur die de waarde van de grond deed stijgen en gaf zijn
kredieten nog bij voorkeur aan grote bedrijven. In 1970 ontvingen de grote en
middelgrote bedrijven, die niet de helft van de grond bewerken, 90% van de
staatskredieten.

Gevolgen voor de plattelandsbevolking
De dramatische tegenstelling tussen deze ‘ontwikkelings’-plannen en de gevolgen
ervan voor de plaatselijke bevolking, kan geïllustreerd worden aan een van de
‘projecten’ die op het ogenblik in uitvoering zijn, het programma ‘Grand Carajas’.
Het gaat om een streek, de ‘Serra dos Carajas’, van 1 miljoen km2, gelegen op 550
km ten zuidwesten van Belém, aan de monding van de Amazone. Het weekblad O
Sâo Paulo publiceerde in januari 1983 door elkaar heen twee interviews, het ene met
Oziel Carneiro, een ambtenaar die mede verantwoordelijk was voor de uitvoering
van het plan, het andere met Mgr. Alano Pena, bisschop van Marabà, in de staat Parà,
een van de bisdommen in het hart van de ‘getroffen zone’.
Oziel Carneiro: Infrastructuurwerken en investeringen voor communicatie,
gezondheidszorg, hygiëne, opvoeding en huisvesting zullen een brede ontwikkeling
op gang brengen in het hele gebied van Araguaia-Tocantins. Economisch en sociaal
zal dat verstrekkende gevolgen hebben. Er werken nu al 4.000 arbeiders in de
mijnbouw, 26.000 in Tucurui. Alcobaça, waar
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zo'n 4.000 inwoners waren, telt er nu al 50.000. Er is al veel belangstelling voor de
op te richten industrieën en die kunnen nevenbedrijven en handelszaken aantrekken.
De grote staalbedrijven zullen veel steenkool verwerken. De houtbewerking zal
toenemen, o.m. voor het leveren van dwarsliggers voor de spoorweg. Samen met de
landbouw en bosbouw zal dit zorgen voor een toename van de produktie in de streek,
een merkelijke verhoging van het inkomen per hoofd en meer sociaal welzijn voor
de hele bevolking.
Mgr. Alano Pena: De snelle verstedelijking zal moeilijke sociale situaties scheppen.
De woongebieden van twee indianenstammen, de Suruí en de Xikrin, komen in de
verdrukking. De kleine boeren, moe van het vechten om hun grond, zullen naar de
industrie trekken; wat hun daar op lange termijn te wachten staat, beseffen ze niet.
Nu al is er sprake van 70% minder werkgelegenheid wanneer de infrastructuurwerken
eenmaal klaar zullen zijn.
Oziel Carneiro: Het programma komt niet alleen de ontwikkeling van een streek ten
goede, het is van nationaal belang. Het kan helpen om de betalingsbalans in evenwicht
te brengen en deviezen ter beschikking te krijgen voor het afbetalen van de
staatsschuld. De nieuwe industrieën in de zone zullen voor hun uitrusting bestellingen
plaatsen in heel Brazilië; dat zal voor de ‘Serra dos Carajàs’, ‘Alunorte’ en ‘Albràs’
een bedrag zijn van 1,2 miljard dollar. Buitenlands kapitaal hebben we alleen in
enkele gevallen nodig en wordt slechts aanvaard binnen het raam van de wetgeving
en alleen als het nationaal belang ermee gediend is.
Mgr. Alano Pena: De buitenlandse participatie is zo groot dat de vraag rijst in hoeverre
het land nog autonoom blijft en in hoeverre het al in een transnationaal systeem
verwikkeld is en niet meer zelf over zijn minerale voorraden beschikt. Dat het project
een streek vooruit zou helpen, is een illusie. In feite zal het zware moeilijkheden
meebrengen. Het is niet afgestemd op binnenlandse participatie en behoeften.
Oziel Carneiro: In bepaalde economische sectoren is grootschaligheid en grootkapitaal
noodzakelijk willen de ondernemingen leefbaar zijn. Ze vereisen nu eenmaal grote
investeringen en een complexe produktieplanning. Men moet echter goed voor ogen
houden dat ontwikkeling niet van die grote ondernemingen alleen afhangt, maar van
samenwerking ermee. Zij zijn de gangmakers, ze trekken allerlei andere activiteiten
in landbouw, industrie en dienstensector aan.
Mgr. Alano Pena: Dergelijke monsterprojecten zijn niet de beste methode om de
streek tot ontwikkeling te brengen. De plaatselijke bevolking kan
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niets van haar eigen middelen inbrengen. Zij wordt verlaagd tot een onderproletariaat,
met ongelooflijk lage, absurde lonen.
De evolutie van de laatste jaren heeft meer de vrees van Mgr. Alano bevestigd
dan het optimisme van Carneiro. De ontvolking van de landbouwgebieden schept
een explosieve situatie omdat de stedelijke industrie zeer weinig arbeidskrachten kan
opnemen. Dit leidt tot absolute marginalisatie. Het aantal seizoenarbeiders stijgt
jaarlijks met 12%, terwijl het aantal arbeiders in vaste dienst voortdurend afneemt.
36% van de landarbeidersgezinnen verdienen niet het minimumloon. In Brazilië
betekent dit, volgens criteria van internationale organismen, absolute armoede.
De grote landbouwbedrijven (waarvan, tussen haakjes, het rendement per hectare
lager ligt dan dat van de kleine) wurgen de kleine. Het kapitalistische landbouwmodel
berooft brede sectoren van de bevolking van de voordelen van de ontwikkeling. De
inkomsten van de landbouwbevolking evolueerden als volgt (in procenten van de
totale inkomsten der landbouwbevolking):
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de armste 20%

1970
5,2

1976
4,1

1980
--

de armste 50%

22,4

17,9

14,9

de rijkste 10%

33,8

42,8

53,4

de rijkste 5%

23,7

31,7

44,2

de rijkste 1%

10,5

15,5

29,3

De produkten van de boeren worden door de grote bedrijven opgekocht en
verhandeld. Deze bepalen steeds meer wat en hoeveel er verbouwd moet worden en
drukken de prijzen. Van wat er naar de stad gaat, strijken de transportfirma's, de
groot- en kleinhandelaars vaak 50% op van wat de verbruiker aangerekend wordt.
De grootschalige landbouwprojecten én de grote infrastructuurwerken van de regering
hebben geleid en leiden nog verder tot onteigening van de grond van kleine boeren,
die hierbij zelden voldoende vergoed worden om in een andere streek opnieuw te
beginnen. Meestal worden ze gedwongen naar veel slechtere streken te verhuizen,
waar ze later een tweede maal onteigend kunnen worden. Hun blijft niets anders over
dan in loondienst te gaan of naar de stad te trekken, waar ze nauwelijks genoeg
verdienen om hun gezin te onderhouden en in krotten moeten wonen, waaruit ze
weer verdreven kunnen worden, nu ten gevolge van de speculatie met woonpanden.

De strijd om de grond
Niet alleen onteigening treft de boeren. Speculanten en/of uitbaters van grote
domeinen betwisten hun het recht op de grond die ze sinds jaren bewerken en
bewonen. Zij maken hun het leven zuur door pesterijen en bedreigingen.
Een voorbeeld slechts. Bisschop C. Pereira de Almeida van Porto Nacional in de
staat Goiàs, schrijft op 23 november 1982 in een open brief aan de autoriteiten: ‘In
de gemeente Novo Acordo is de gemeenschap van Sâo Domingos dos Rodrigues
verwikkeld in een reeds lang aanslepend conflict met verschillende
grootgrondbezitters. Deze gemeenschap stamt af van de familie Rodrigues wier
voorouders de grond gekregen hebben van keizer Pedro II voor hun verdiensten in
de oorlog tegen Paraguay. Het grootste gedeelte van die gronden is hun al
wederrechtelijk ontnomen door tientallen grootgrondbezitters. De zowat 30 erffamilies
verdedigen hun laatste 400 hectares, maar worden dag en nacht bedreigd. Op 10
november jl. is
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Joao Dias Rodrigues, een van de wettige erfgenamen, met messteken in de rug
verwond door Omar Campos, zoon van een grondbezitter die in Brejo Grande woont.
Priesters, religieuzen, pastoraal werkers worden met de dood bedreigd “als ze nog
in de buurt durven komen”. In de gemeente Formoso do Araguaia worden meer dan
100 gezinnen van oude “posseiros” onder druk gezet en bedreigd door de Portugese
maatschappij COBRAPE, die haar zetel heeft in Rio de Janeiro en kantoren in Gurupí,
8e straat, nr. 1430. In oktober rijden tractoren van de maatschappij door de
omheiningen bij enkele boeren en vernielen aanplantingen en weiden. De COBRAPE
heeft een huurdoder in dienst, Manoel Moura Sobrinho, om de streek te “zuiveren”.
Op 11 oktober jl. dreigde deze Moura, die zichzelf uitgaf voor beheerder van het
domein, de pastoraal werker Nicola Arpone te zullen doodschieten als hij nog in de
buurt kwam. Dergelijke feiten doen zich veelvuldig voor en de overheid doet er niets
tegen’.

Proletarisatie en slavenhandel
Onteigende of verdreven boeren dwalen met hun gezin van dorp tot dorp op zoek
naar vast werk of seizoenarbeid. Op hun zwerftocht laten zij zich oppikken door
‘kattenvangers’, handlangers van koppelbazen die hun werk voorspiegelen. In het
Amazonegebied b.v. komen ze terecht in de ontbossingswerken (al 20% van het
woud is omgehakt; als dat zo doorgaat wordt het woud in een woestijn herschapen).
De ‘kattenvanger’ speelt zowat de rol van een arbeidsbureau. Hij heeft een
vrachtwagen of huurt er een om de landarbeiders die hij kan vangen naar de bouwen werkterreinen te transporteren. Aan de arbeidswetgeving laat hij zich niets gelegen
liggen. Naarmate de landarbeider dichter bij de werkplaats komt, honderden kilometers
ver, en zijn familie heeft achtergelaten, is hij volledig aan de willekeur van de
kattenvanger overgeleverd. Als een handelswaar wordt hij aan de koppelbaas verkocht.
Hij staat immers bij de kattenvanger in het krijt: deze heeft hem transport en eten
onderweg gegeven. Die schuld wordt overgedragen aan de koppelbaas. Die heeft de
arbeiders nu in zijn macht zolang hij dat wil. Politiemannen, eigenaars van winkeltjes,
beheerders van kosthuizen zijn in deze afgelegen streken bijna altijd medeplichtig
aan deze mensenhandel. Probeert de landarbeider te ontsnappen, dan wordt hij gestraft
of gedood. Hij is immers een dief, hij probeert te vluchten met iets wat niet meer van
hem is, maar van de baas, zijn werkkracht. In de wilde rubberplantages is het de staat
zelf die de aanwerving van
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duizenden tappers aanmoedigt, zonder de minste zorg om de verhouding
werkgever-werknemer te veranderen.
Er zijn wel enkele beleidsmensen in de landbouwprogramma's die plaatselijk goede
initiatieven nemen, maar die zijn te beperkt om de algemene situatie van de
landarbeiders te beïnvloeden.

De kerk in het conflict
In de lijn van Medellín en Puebla neemt de kerk in Brazilië de verdediging van de
rechten van de kleine mensen op zich. Dat geldt voor de industriearbeiders2 (toen
laatst in Sâo Paulo weer een grote staking werd georganiseerd, beriepen de
vakbondsleiders in hun toespraken zich steeds weer op Kardinaal A. Lorscheider)
en evenzeer voor de landarbeiders. De brief van de bisschoppen van februari 1980,
die we aan het begin van dit artikel citeerden, loog er niet om. Op grond van een
goed gedocumenteerde analyse klaagde hij heel concrete wantoestanden aan en
veroordeelde hij het regeringsbeleid. Dat soort aanklacht en optreden van bisschoppen,
priesters en religieuzen leidt ertoe dat boeren vooral steun bij elkaar vinden in de
kerkelijke basisgemeenschappen; maar door de regering wordt dit beschouwd als
‘ondermijning van de Nationale Veiligheid’. En represailles blijven niet uit.
Talloze voorbeelden zijn daarvan te geven. Hier een ervan, een gebeurtenis die
zich eind 1981 in het gebied van de rivieren Araguaia en Tocantins afspeelde en die
leidde tot het fameuze Proces van Belém. Grootscheepse landbouw- en
industrieprojecten zijn daar aan de gang. Grootgrondbezit moet dus gevaloriseerd
worden, de posseiros die er al jaren lang stukken van in bezit genomen hebben en
bewerken, moeten eruit verdreven worden. Op 10 augustus 1981 trok een expeditietje
onder leiding van de federale politiecommissaris en enkele regeringsagenten van het
project, erop uit om dat de posseiros nog eens aan het verstand te brengen. Moe van
het vechten met legale middelen, besloot een groep boeren ze gewapenderhand tegen
te houden. Ze legden zich in hinderlaag in een maniokveld en beschoten het konvooi.
Een dode: Luis Antonio dos Santos Nunez, een man die door de regeringsagenten
uitgegeven werd voor een van de beheerders van het domein (eigendom van een
parlementariër!), maar die in werkelijkheid een huurdoder was. Samen met zijn twaalf
kameraden wordt de

2

Cfr. b.v. P.E. Arns, De theologie van een Braziliaanse bisschop, in Streven, mei 1983, p.
699.
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leider van de groep, Joâo Matias da Costa, voor de militaire rechtbank gebracht (alle
streken waar dergelijke regeringsprojecten uitgevoerd worden, staan onder militair
gezag). Zij bekennen - onder welke pressie? - dat zij aan de aanslag hebben
deelgenomen en worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 8 tot 9 jaar. En... zij
wijzen als de aanstokers van de aanslag en de stuwende kracht achter hun beweging
twee Franse priesters aan: Aristide Camio en François Gouriou, beiden van de
‘Missions étrangères de Paris’. Op het proces in Belém getuigt de dochter van Matias
da Costa dat haar vader gemarteld is en andere getuigen verklaren dat de gevangenen
onder zware fysieke druk werden gezet om hen tot deze aanklacht te brengen (O Sâo
Paulo, 9 december 1982).
De priesters worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 en 10 jaar. Het
vonnis dat over hen uitgesproken wordt, spreekt boekdelen. Uit Laos verdreven om
politiek-ideologische redenen, zijn deze twee priesters in Brazilië aangekomen in
1977. Van meet af aan hebben zij zich beziggehouden met de strijd van de possieros
voor het behoud van hun land. Zij wisten de posseiros gemakkelijk te indoctrineren
om zich tegen de grondbezitters te keren. Zij preekten de klassestrijd. In hun pastorie
zijn marxistische geschriften gevonden. Hun pastoraal werk is de oorzaak van het
geweld waarmee de boeren voor hun grond willen vechten. ‘Eigenaar van de grond
is wie voor zijn grond wil vechten’, was hun leuze. Om de boeren tot solidariteit aan
te sporen, gebruikten zij simpele vergelijkingen: ‘Een bij alleen kun je doodslaan,
maar tegen een zwerm kan niemand iets doen’. Voor hun indoctrinatie gebruikten
zij hun basisgemeenschappen, hun huisliturgie, hun liederen en pamfletten. Hun
subversieve activiteiten zetten de boeren op tegen de genereuze plannen van de
regering. Op die manier ondermijnden zij de Nationale Veiligheid. De priester Aristide
Camio heeft Joâo Matias da Costa uit een sekte overgehaald naar het katholicisme
en hem aangesteld als leider van de basisgemeenschap. Een paar dagen voor de feiten
was hij ervan op de hoogte dat een groep agenten van het regeringsproject in de
streek weer eens orde op zaken zou komen stellen. Hij heeft Matias bij zich geroepen
en hem gezegd: ‘Nu of nooit. Ze komen je uitdrijven of arresteren. Hier moet je iets
tegen doen. Laat zien dat christenen niet alleen Maria's tellen maar ook Jozef's’. Hij
is aldus de directe aanstichter van de aanslag geweest.
Zoals overal in Latijns- en Centraal-Amerika werden ook hier ‘officiële’ kerk en
‘basiskerk’ - want om het optreden van de kerk ging het in hoofdzaak - met veel
verve tegen elkaar uitgespeeld. De procureur-generaal b.v.: ‘Ik sta hier niet om de
leden van de glorierijke katholieke en romeinse kerk te veroordelen, want er zijn
activiteiten van de kerk waar ik
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respect voor heb, maar personen van wie ik de indruk heb dat zij de besluiten van
Puebla op een verkeerde manier interpreteren. Ik betwijfel zelfs of dit nog priesters
zijn’. En hij wist zelfs Mother Teresa te citeren, die in Rio de Janeiro een priester
had gevraagd om bij te biechten; maar geen ‘politieke’ priester, had ze gezegd, ‘geen
priester van de bevrijdingstheologie’. Zelfs de advocaat van de boeren gooide het in
zijn ijver om zijn cliënten te verontschuldigen, over dezelfde boeg: ‘Deze eenvoudige
boeren zijn de speelbal geworden van mannen die zich uit de sacrosancte religieuze
orde hebben losgemaakt en zich aan een subtiele, maar heel efficiënte
massa-beïnvloeding wijden’.
Het proces van Belém was één grote farce, maar dan wel een tragische farce. Eén
ding maakte het in ieder geval weer eens duidelijk: waar kerk en priesters opkomen
voor de rechten van brutaal verdrukte mensen, worden zij monddood gemaakt, het
liefst uit naam van een alliantie tussen Nationale Veiligheid en de Heilige Roomse
Kerk, waarvan een regering en een rechterlijke macht zoals die in Brazilië nog lang
geen afstand hebben gedaan.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

59

Theoretische literatuurwetenschap en praktisch onderzoek
Leo Geerts
De ondertitel van het boek van J.J. Oversteegen Beperkingen luidt: Methodologische
recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne
literatuurwetenschap1. Dat klinkt natuurlijk minder aantrekkelijk dan de onzin die
Karel van het Reve ooit schreef over literatuurwetenschap, onzin die een grote
weerklank vond en druk besproken werd2. Het is aangenaam je met futiliteiten bezig
te houden; het is moeilijk maar leerrijk Oversteegens boek te lezen. Toch maar doen
dus, en de praatvaars laten voor wat ze zijn.
Niet dat J.J. Oversteegen nu precies zegt wat ik hoop te horen, integendeel. Maar
hij heeft grondig nagedacht over wat hij schrijft en hij overziet tenminste het terrein
waarin zijn boek thuishoort. Bovendien doet hij voor de geduldige en verstandige
lezer veel pogingen om leesbaar en informatief te zijn. Maar zonder geduld en studie
kun je er beter niet aan beginnen.

Een persoonlijk overzicht
Het boek werd al aangekondigd in 1975. Maar Oversteegen wilde niet; het zag er
teveel uit als een ‘Franse tuin’, waarin alles geordend is en ondergebracht op zijn
enig mogelijke plaats, maar waaruit ook alle leven onder het snoeimes is verdwenen.
Het had ‘een lijst van geraadpleegde literatuur die een lust voor het oog was’, maar
‘ik stak van mijn eigen schrijverij niets meer op’ en ‘ik heb het manuscript, vrucht
van vele jaren ijverige studie (er zat een hele oratie tussen!) in de prullemand gegooid
en ben opnieuw begonnen, eerst met lezen toen met schrijven’ (11 en 12). Dat is een
zeldzaam verschijnsel: een geleerde die zelf nog iets wil opsteken van wat hij schrijft!

1
2

J.J. Oversteegen, Beperkingen, HES uitgevers, Utrecht, 1982, 247 pp., f 30.
Karel van het Reve's Huizingalezing uit 1978: Literatuurwetenschap: het raadsel der
onleesbaarheid, Het Wereldvenster, Baarn.
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De poging van Oversteegen is niet minnetjes. Hij probeert de huidige literatuurtheorie
en de meeste van haar werkterreinen te overzien. Het makkelijkste daartoe is dat je
capita selecta verzamelt3, dat je overal wat grasduint en iedereen gelijk geeft. Maar
Oversteegen wil: ‘Geen eclecticisme, maar pluriformiteit’ (16). Hij wil m.a.w. ernstig
rekening houden met alle bestaande opvattingen die hij kent, maar toch een eigen
verantwoord standpunt innemen.
Zwaar simplifiërend zou ik Oversteegens opvatting als volgt willen samenvatten.
Hij vertrekt van de theorie-definitie van A.D. de Groot: ‘Een systeem van logisch
samenhangende, met name niet-strijdige beweringen, opvattingen en begrippen
betreffende een werkelijkheidsgebied, die zo zijn geformuleerd dat het mogelijk is
er toetsbare hypothesen uit af te leiden’ (18). Zowat al deze elementen blijken in de
literatuurwetenschap dubieus. Men raakt het niet eens over het ‘werkelijkheidsgebied’,
over de definitie van ‘het literaire’; er zijn weinig of geen hypotheses die toetsbaar
zijn aan die vage realiteit; over logische samenhang en de niet-strijdigheid van allerlei
beweringen binnen één theorie valt al evenmin veel vrolijks te melden. Het probleem
is dat er niet één theorie is, maar dat er vele onaffe, naar theorie ruikende opvattingen
bestaan.
Oversteegen hakt een dikke knoop door, wanneer hij stelt dat elke
literair-wetenschappelijke theorie niet uitgaat van het ‘werkelijkheidsgebied’ zelf,
van het literaire ‘feit’ als zodanig, aangezien dit ‘feit’ niet bestaat, want niet exact
beschreven kan worden; zo'n theorie gaat uit van een literatuuropvatting, een
pre-wetenschappelijk standpunt over literatuur, zoals dat in de meer intuïtief werkende
kritiek geformuleerd wordt. Het lijkt Oversteegen opvallend, hoe een nieuwe soort
literatuur ook altijd besproken wordt in termen van een nieuwe literatuuropvatting
en hoe die opvatting daarna uitgebouwd wordt tot een min of meer heuse theorie.
Het nadeel is uiteraard dat elke literatuuropvatting beperkt is: ze erkent als ‘literair’
alleen wat in haar eigen kraam past. Dat is gezond voor de criticus, die subjectief en
zelfs arbitrair mag zijn, als hij maar interessant is, maar minder voor de wetenschap.
In zijn poging om orde te scheppen in de chaos van theorieën onderscheidt
Oversteegen vier types van literaire theorieën: de essentialistische (die ‘het wezen’
van ‘de’ literatuur probeert te vangen), de ‘zoeklichttheorieën,

3

Een heel goede ‘reader’ over deze materie is: W.J.M. Bronzwaer, D.W. Fokkema en Elrud
Ibsch, Tekstboek Algemene Literatuurwetenschap, Uitgeverij Ambo, Baarn, 1977.
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(ook touchstone- of observatietheorieën genoemd, die een duidelijk criterium zoeken
om uit te maken wat literair is en wat niet), de beschrijvingstheorieën (die niet
ontkomen aan de vermenging van descriptieve met theoretische termen) en de
ordeningstheorieën (die proberen een classificatie van groepen literaire werken op
te stellen en dus met de genres bezig zijn). Als essentialistische theorieën vermeldt
Oversteegen Ingarden met zijn fenomenologisch-filosofisch, Jacobson met zijn
linguïstisch en Frye met zijn psychologisch uitgangspunt. Zoeklichttheorieën zijn
gebaseerd op het criterium van de fictionaliteit (Maatje), van de esthetische functie
(Jacobson), de esthetische waarde (Croce), de taaloperaties (Russisch formalisme)
e.a. Men merkt dat concrete theorieën onder verschillende hoofdingen ondergebracht
kunnen worden, typisch voor Oversteegen die ‘niet eclectisch, maar pluriform’ te
werk gaat. Een beschrijvingstheorie is bijvoorbeeld de narratologie, die het over een
‘narratieve tekst’ heeft: ‘een tekst waarin een instantie een verhaal vertelt’ (Mieke
Bal4). Over die ‘instantie’ is heel wat te zeggen; denk maar aan ‘alwetende verteller’,
‘personale verteller’, ‘implied author’ en dergelijke. Voor het bespreken van romans
is dit begrippenarsenaal dikwijls zeer nuttig. In het tijdschrift Merlyn5, (maar ook
elders) werd een genuanceerde beschrijving van de ‘verteller’ vaak gebruikt om de
verwarring tussen auteur en verteller of zelfs tussen auteur en personage te vermijden,
een verwarring die veel te maken had met de vroegere moraliserende en ideologische
kritiek.
De genrestudie laten we nog even terzijde. Het valt op hoe Oversteegen probeert
technische verschillen te hanteren om zich een weg te banen in de
literair-wetenschappelijke jungle. Hij zet zich daarom uitdrukkelijk af tegen de
specialisten die de term ‘Verstehend’ tegenover ‘Erklärend’ plaatsen: ‘Dit zit vooral
in hun ontologische pretenties, die zij alleen waar kunnen maken door een
introspectief, op een wilsakt berustend akkoord van de deelnemers aan een
wetenschappelijke gedachtewisseling te vergen. En dat betekent het eind van de
discutabiliteit, die aan rationaliteit verbonden is’ (33).
Uiteraard kan men begrip opbrengen voor deze grondige huiver tegenover het
binnenhalen van een ‘wilsakt’ en ‘introspectie’ in de wetenschap6. Maar

4
5
6

Mieke Bal wordt door Oversteegen geciteerd. Graag verwijs ik ook nog naar: Mieke Bal
(red.), Literaire genres en hun gebruik, Coutinho, Muiderberg, 1982.
Het tijdschrift Merlyn, onder redactie van Fens, Oversteegen en d'Oliveira in de vroege jaren
1960, beoefende de ‘close reading’.
De grondleggers van de psycho-analyse doen natuurlijk heel vrolijk aan introspectie en
hebben maling aan wetenschappelijke toetsing van een methode waarmee ze veel geld
verdienen, omdat mensen denken dat ze erdoor geholpen worden. Wat zou Freud zonder
introspectie zijn en menige psychoticus zonder Freud?
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dit gebeurt niet altijd per definitie ten koste van elke rationaliteit. Bovendien kan een
duidelijk vooropgestelde filosofische keuze (een ‘wilsakt’, vaak gebaseerd op
‘introspectie’) een betoog zo helder maken, dat ook de tegenstander een heel eind
mee kan gaan, soms zelfs mee moet gaan. Ook een vernauwde marxist of een
bekrompen katholiek kan niet om bepaalde argumenten van ‘andersdenkenden’ heen.
Hier is dus dikwijls van ‘discutabiliteit’ sprake. Een overdreven rationaliteit in de
literatuurwetenschap botst zelf op fundamentele bezwaren. Het grondigste lijkt mij
dat men literatuur nooit als een werkelijkheidsgebied zoals andere kan beschrijven.
Er gaat aan iedere wetenschappelijke benadering van dit werkelijkheidsgebied een
moment van waardering - soms zelfs een wilsakt - vooraf, want anders brengt men
het niet op, zoveel scherpzinnigheid en energie te besteden aan een analyse van wat
literatuur in deze of gene vorm is, hoe ze functioneert, wat haar vooronderstellingen
zijn, welke vormen er zoal bestaan, enzovoort.
Als bezwaar tegen enkele literaire benaderingswijzen (noem ze desnoods theorieën)
voert Oversteegen het argument aan dat ze zich beroepen op bijvoorbeeld
psychologische begrippen (archetype o.a.) die echter niet in die vorm door de
psychologie gehanteerd worden. Men dient de psychologie, de antropologie, de
semiotiek aan te passen aan de eisen van de literatuur. Daardoor ontkracht men het
gezag dat aan die vakgebieden ontleend werd. Ik denk dat dit bezwaar direct te maken
heeft met het al aangeduide aspect waarin Oversteegen voor mij tekort schiet: hij
weigert een duidelijke filosofische keuze te maken. Zowel zijn afkeer van de
essentialistische benadering als zijn voorzichtige weigerachtigheid tegenover de
semiotische invalshoek kunnen daarmee te maken hebben. Hij wil zich beperken tot
de technische kant van de zaak: ‘Zijn deze uitspraken rationeel bespreekbaar? Zijn
deze hypotheses toetsbaar aan de realiteit?’ Waarmee hij in feite kiest voor een
benadering die positivistisch van filosofie is. Hij zal wel bewust vermijden de
discussie over wat het positivisme in de geesteswetenschappen dan wel kan zijn, nog
maar eens over te doen. Het gevaar bestaat echter dat hij de glans van de pure
rationaliteit toekent aan een benadering die in al haar pluriformiteit in essentie (jawel,
al ben ook ik geen essentialist) op een filosofische keuze teruggaat. Wat die keuze
exact is, interesseert me minder. Ze is alleszins veel genuanceerder dan hier
voorgesteld kan worden.
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Het aforisme als geïsoleerd genre
Een en ander heeft tot gevolg dat Oversteegen - een beetje à la manière de Chomsky
met zijn geïsoleerde zinnetjes - twee schijnbaar eenvoudige, welomschreven,
geïsoleerde genres kiest voor zijn eigen poging om het classificatieprobleem op te
lossen: het aforisme en het sonnet. Op het aforisme gaat hij uitvoerig in; het sonnet
gebruikt hij meer als een tegenproef. Natuurlijk gebeurt het onvermijdelijke: taal
bestaat niet uit geïsoleerde zinnetjes, het aforisme kan men niet uit het menselijk
leven op één bepaald moment isoleren. Om toch iets van een definitie terecht te
brengen gaat Oversteegen na wat er allemaal al gezegd is over het aforisme en wat
hij daaruit kan overhouden7. Een opsomming van wat de ‘gemiddelde literaire burger’
in zijn hoofd heeft over ‘aforisme’ blijft beperkt tot 8 items; lectuur van de
vakspecialisten voert dit aantal kenmerken op tot 18, als ik goed geteld heb. Enkele
verrassende voorbeelden: ‘Het aforisme leent zich niet voor imperatieve of vragende
formuleringsvormen’ - ‘Het aforisme doet uitspraken die noch waar noch onwaar
willen zijn, hetgeen het in de buurt van, of zelfs binnen het domein van, de “fictionele”
teksten brengt’ (134 en 138).
Oversteegen heeft echter uitvoerig toegelicht hoe moeilijk hanteerbaar het begrip
‘fictionaliteit’ is voor o.a. Pirsigs roman-traktaat Zen en de kunst van het
motoronderhoud8 of Truman Capote's roman-reportage In Cold Blood. Wat is daar
fictief aan, wat echt? Zodra men stelt dat een aforisme wellicht tot het terrein van de
fictionele teksten behoort - en veel pleit daarvoor - keert men met de discussie over
één beperkt genre meteen terug naar de grondslagen zelf van de gecompliceerde
moderne literatuuropvattingen (om maar niet ‘theorieën’ te zeggen). Nadenken over
literatuur is zoals het ontdekken van een geheime gang om uit een doolhof te
ontkomen, waarna die gang je naar het centrum van de doolhof leidt! Mij doet dit
vermoeden dat je dan maar - met een ‘wilsakt’, een filosofische keuze - de hagen
open moet hakken tot je eruit bent...
Oversteegen gaat - die indruk kan ik tot nog toe gewekt hebben - dit probleem van
de keuze niet helemaal uit de weg. Zo sterk isoleert hij zijn onderzoeksterreintje nu
ook weer niet. Hij komt tot deze vérreikende con-

7

8

De auteur verwijst uitdrukkelijk naar zijn werkcolleges met Ineke Dolman, Gert de Jager,
Annet Krom, Chris van Veen, Marja de Wit en Marjan Wonnink. We geven ze in deze
voetnoot de eer die hun dus toekomt.
Zie daarover mijn artikel in Streven, augustus 1977: Veel motorfiets en een beetje zen.
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clusie: ‘Men zal, concludeer ik, voor beslissingen op alle punten, óf naar de
auteursintentie, óf naar de lezersverwachting, óf, liefst, naar beide in relatie tot elkaar
moeten kijken, dus: naar de historische situatie. “Formele”, “substantiële” en (vooruit
maar) “essentiële eigenschappen” zijn dat alleen maar binnen een bepaalde context’.
Sterker nog: ‘Niet alleen de literatuuropvatting, maar de hele mensbeschouwing van
de onderzoekers die ons onze uitspraken leverden, lijkt van tijd tot tijd in het geding
te zijn’ (143, cursivering LG).
Kan men dan het aforisme niet scherp tegen al de rest afgrenzen, één conclusie
dringt zich voor Oversteegen op: ‘Wij hebben geleidelijk een netwerk zien groeien,
waarin: 1. bepaalde andere teksttypen regelmatig terugkeren (essay, maxime,
spreekwoord/spreuk, anekdote, gedicht, 2. het aforisme in twee typen uiteenvalt: de
“opening” van een gedachtenketen (die verder in de lezer vorm moet krijgen) en de
“sluiting” van zo'n keten. Deze twee corresponderen met romantisch “Fragment” en
klassiek “Maxime”’ (145). Kortom: ‘De omtrekken van een typologie, van een
“netwerk” zijn zich gaan aftekenen. Als genretheorie (onder meer) tot doel heeft het
opstellen van classificaties van teksttypen, wil dat zeggen: de eerste stap is gedaan’
(145). Men dient dus het aforisme in een netwerk van teksttypen te situeren in plaats
van het brutaal te isoleren, precies zoals Chomsky zijn geïsoleerde zinnetjes in het
netwerk van de Transformatief-Generatieve Grammatica onderbracht. Dit classificeren
van teksten mag natuurlijk geen zinloos ‘patience-spelen voor wetenschappers’ (146)
zijn, maar moet ook nut hebben voor de gewone tekstgebruiker. Aangezien
‘generalisaties vanuit de veelvormige praktijk niet leiden tot een algemeen geldige
typologie’, maar er in zo'n netwerk ‘toch steeds dezelfde items terugkeren’, moet er
wellicht gezocht worden naar ‘universele categorieën waaruit de literaire fenomenen
voortkomen’ (146). Binnen welk mensbeeld?
Dan volgt een overzicht van de meest bekende genretheorieën (van Behrens, 1940,
tot vandaag, meer Westerlingen dan Oosteuropeanen, maar toch met een Poolse, een
Tsjech, zij het in vertaling, wat hem onzeker maakt.) Daaruit besluit Oversteegen:
‘Zo goed als alle auteurs over algemene genre-problemen (uitgezonderd in ons rijtje
Winner en Hvis c , en misschien Skwarczyńska) zoeken vastigheid in het
a-historische’ (153). En dan komt Oversteegens grote bezwaar, waarover het hier al
ging: ‘Maar: de wetenschappen die de veronderstelde universele systemen (buiten
de literatuur gelegen) zouden moeten leveren, zwijgen of zijn even speculatief aan
de gang als deze literatuurwetenschappers’ (154).
Blijft er dan niets over van dit uiterst intelligente denkwerk? Toch wel:
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een schematisch netwerk waarin het aforisme centraal staat (tussen o.a. lyriek, citaat,
wetenschappelijk statement, axioma); met dit netwerk kan een checklist opgesteld
worden voor aforisme-lezers, zodat de onderzoeker aan de hand van de resultaten
zichzelf kan controleren. Interessant is vooral dat Oversteegen zijn vragenlijst uitsplitst
naar ‘auteursintentie’ en ‘lezersverwachting’, hier opnieuw geformuleerd als
‘signaalfunctie’ en ‘leeswijze’. Voor Oversteegen brengt een auteur signalen aan die
de lezer tot een bepaalde manier van lezen moeten brengen. Deze opvatting brengt
hem in de buurt van de semiotiek en van de receptie-esthetica (waar de lezer centraal
staat), maar herinnert ook aan de opvatting van Chomsky over het ‘genereren’ van
taal. Een echt standpunt neemt Oversteegen niet in.

Wat is ‘interpreteren’ eigenlijk?
Minder theoretisch is het volgende hoofdstuk over ‘de grenzen van de
wetenschappelijke interpretatie’. Waar ligt eigenlijk het verschil tussen een
interpretatie die wetenschappelijk wil zijn, en een kritiek die dat niet hoeft, maar die
toch ook een zekere geldigheid wenst te hebben? Aan de hand van een uitvoerige
analyse van één zeer kort gedicht van Marsman, waarbij alle - of bijna alle - mogelijke
interpretaties geformuleerd worden, probeert Oversteegen een schema uit te werken
dat een model zou kunnen zijn voor een zo wetenschappelijk mogelijke interpretatie.
Het begrip ‘wetenschappelijkheid’ dient dan natuurlijk wel relatief gemaakt te worden;
het gaat niet om een proef op de som, maar om controleerbare en verdedigbare keuzes
bij het interpreteren van het gedicht. Dat de Merlyn-man Oversteegen hier aan het
woord is, mag nogal evident genoemd worden: het is een close-reading-model met
enige uitbreiding.
Wat is voor Oversteegen een interpretatie? Kortweg: dat wat een lezer van een
tekst maakt. Interpreteren is dus reconstrueren wat er staat in de bedoelde of in een
niet bedoelde maar argumenteerbare zin. Grappig is dat een schijnbaar simpel woordje
als ‘mijn’ aanleiding kan geven tot vrij verregaande keuzes: een (kool)mijn of een
bezittelijk voornaamwoord? In het tweede geval: wiens ‘mijn’ wordt bedoeld? De
dichter? De persona poetica of de levende mens? Of god? Dit laatste blijkt meer en
meer een interpretatie te zijn die door niets in het gedicht wordt tegengesproken.
Maar er blijken twee interpretaties mogelijk. Kortom, een poging om methodisch
alle operaties te bekijken die de spontane lezer zonder veel moeite uitvoert bij het
lezen.
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Wat zijn tekens?
In zijn globale conclusie stipt Oversteegen nogmaals de grote rol aan van de literaire
kritiek, van de ‘spraakmakende gemeente’ op literair gebied (critici, schrijvers) in
het proces van de theorievorming. (Tussen haakjes: uitgevers en redacteurs van
uitgevers mochten hier wel even vermeld zijn.) Nogmaals uit hij zijn bezwaren tegen
essentialisten van allerlei pluimage en in meer detail tegen de semiotische richting.
Hij ergert er zich aan dat kernbegrippen zoals ‘code’ en ‘teken’ zo vaag zijn. Of dat
wel klopt, betwijfel ik. Zo is het bezwaar dat zowat alles een teken genoemd kan
worden, m.i. helemaal geen bezwaar. Het is juist de taak van de semiotische
benadering na te gaan in hoeverre een deurklink, een sigaar, een roman, een symfonie
of een wieldop fungeren als ‘tekens’ uit een bepaalde, wellicht nog te ontwerpen
‘code’. Feit is dat een politieman wieldoppen, sigaren en zelfs romans heel anders
‘leest’ dan Oversteegen of ik. De semioticus is juist geïnteresseerd in die manier van
lezen, meer dan in het bestaan van een of andere - hoe zal ik het noemen? essentialistische, intrinsieke, niet-arbitraire code. Uiteraard zijn ‘code’ en ‘teken’
dus zeer vage begrippen, aangezien ze op zeer uiteenlopende terreinen toegepast
kunnen worden. Daarom verwachten sommigen ook teveel van de semiotiek: een
soort geneesmiddel tegen alle kwalen van de literatuurwetenschap; maar dat bestaat
natuurlijk niet.

Waardering of wetenschap? Allebei!
Tot slot nog een korte opmerking over de waarden. Recenseren en kritiseren komen
vaak neer op het toekennen van een literaire waardering. Volgens Oversteegen is dit
een pretentie die de wetenschapper niet mag hebben: ‘Er is één gevaarlijke kant aan
beschrijvingsvoorstellen die met nadruk gesignaleerd moet worden: de neiging om
in oordelen uit te monden. Dit bezwaar klemt des te meer omdat juist deze activiteit
van de literatuurwetenschap (het beschrijven LG) dicht tegen de literaire kritiek aan
ligt, zodat nog wel eens sprake kan zijn van grensverkeer. Het gevolg kan zijn dat
literairkritische waardeoordelen een schijnbaar wetenschappelijke rechtvaardiging
krijgen’ (232).
Dat mag dus niet. Anderzijds zit er in de waardenloosheid van de wetenschap ook
een gevaar voor haar waardeloosheid. Het klopt ook niet dat het toekennen van
waarden naïefweg aan de spraakmakende gemeente wordt overgelaten; de critici zijn
soms ook sleutelfiguren in het zuiver
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commerciële weekbladencircuit. Welke norm spelen zij door naar de wetenschapper?
Oversteegen is niet blind voor het gevaar dat de trivialiteit van de verkoopbaarheid
het haalt op een meer genuanceerde, kwalitatief hogere waardering. Maar hij verbergt
zijn inzicht in een voetnoot op p. 225, waarin hij twee extremen tegenover elkaar
stelt: ‘In Oost-Europa moet de literatuurwetenschap het vrijwel zonder literair-kritisch
voorwerk doen, en dat is te merken. Bij ons is sprake van een toenemende vervlechting
van kritiek en uitgeverspropaganda, en ook dat dwingt de literatuurwetenschapper
tot behoedzaamheid’.
Afgezien van de stelligheid waarmee Oversteegen voor één keer iets over Oost-Europa
durft beweren, is deze uitlating een storend schakeltje in een vicieuze cirkel. De
wetenschap zou alleen dienen te beschrijven, niet te oordelen, maar daardoor gaat
ze haar wetenschappelijkheid ten dienste stellen van zuiver commerciële belangen
en van de trivialiteit, die - zodra er vanuit de wetenschap geen normen meer gesteld
worden - immers dé literatuur van onze eeuw kenmerkt. Wat Oversteegen niet zegt,
maar wat voor iedere recensent duidelijk behoort te zijn, is dat er door die ‘lafheid’
van de wetenschappers die zich achter het scherm van hun niet-oordelende wetenschap
verschuilen, vandaag de dag de ergste beunhazerij mogelijk is. Zeker in Nederland
en a fortiori in Vlaanderen. Het kringetje waarin de literatuurwetenschapper, de
criticus en de recensent zich bewegen, is in Vlaanderen nu eenmaal erg klein, men
kijkt elkaar zo dicht op de vingers, dat persoonlijke relaties soms onontwarbaar
vervlochten raken in een neutraal betoog. Dit lijkt logisch, al is het moeilijk het met
feiten hard te maken. Hoe dan ook, de ‘lafheid’ van de literatuurwetenschappers (die
vanuit hun wetenschap maar eens wat risico's moeten leren nemen) is een trahison
des clercs in deze zin dat ze willige werktuigen worden in de handen van de
sales-promotion-operators (bijna schreef ik: mechanismen, maar mechanismen hebben
geen handen en worden uiteindelijk ook door mensen bediend).
Eén voorbeeldje. Toen Het Verdriet van België ging verschijnen, werd dit tot een
gebeurtenis gemaakt door uiteenlopende en moeilijk te manipuleren factoren;
sommigen denken dat de uitgever dit alles orkestreerde; hij zal echter wel goed
opgepast hebben dat hij niet als orkestrator gezien kon worden. De faam van Claus,
het telkens weer uitstellen van het boek, de behoefte aan wat opgeklopte sensatie
rond een literaire publikatie, de thematiek van het boek na de opzienbare serie De
Nieuwe Orde op de BRT-TV ziedaar enkele verklaringen voor een
promotie-mechanisme dat niet eens meer hoefde bijgestuurd te worden.
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Wat bleek nu achteraf? Ik was een van de eerste besprekers9. Wat ik schreef beschouw
ik nog altijd als een genuanceerd oordeel: ik formuleerde wat ik zo boeiend vond
aan het boek (inhoudelijk en wat de romanstructuur en de stijl betreft) en bovendien
een bezwaar dat ik in het verleden al vaker over Claus geformuleerd heb. In Het
Verdriet van België overwoekert de mateloze anekdotiek en het literaire plezier aan
volkse stijlfiguren en beelden de intellectuele draagwijdte van de aan de orde gestelde
problematiek. Ik noem dit een gebrek aan intellectuele kracht bij het vormgeven en
wijt dit aan de eigen aard van Claus' schrijversschap. Wat deed de pers? Mij citeren
als een van de twee onverlaten - de andere was K.L. Poll - die Claus afkraakten10.
Mag ik dit misverstand aan de literatuurwetenschap verwijten? Op het eerste gezicht
natuurlijk niet. Maar is de literatuurwetenschap volledig onschuldig, wanneer blijkt
dat een minimale kritische benadering in de pers al als afbraak wordt ervaren? Waar
is dan haar inbreng als controlemechanisme bij al te onbesuisde kritische of
commerciële activiteiten? Zou niet haar weigering om met ietwat meer objectiviteit
waarden toe te kennen hier schuld hebben? Nee, niet ‘haar’ weigering: die van de
wetenschappers, die toch niet 24 uur op 24 wetenschapper zijn! Dient de goedbetaalde
literatuurwetenschapper soms niet uit zijn ivoren toren te stappen en zijn ruime
achtergrond te gebruiken voor een interessant publiek debat? Dat gebeurt minder en
minder wat de literatuur betreft. Voor elke Bronzwaer of M. Janssens die ook nog
wat recensiewerk wil leveren, heb ik meer respect dan voor iemand als Fens die de
strijd om de literatuur aan de beunhazen heeft overgelaten11.
Ondanks alles een boeiend boek voor wie zich wil oriënteren in de jungle van de
literatuurwetenschap en voor wie zich wil verdiepen in het levendige denkwerk van
een briljante geest. Niet makkelijk leesbaar, maar precies zo leesbaar als kan en dus
moet. Ondanks mijn bezwaren ga ik heel ver mee met Oversteegen omwille van de
combinatie van persoonlijke betrok-

9
10
11

In De Nieuwe van 17.3.83, de dag dat het boek in België verscheen. In Streven, mei 1983,
pp. 720-728, werd het besproken door Paul Claes.
De Haagse Post en Knack vonden dat Geerts en Poll het boek negatief beoordeelden.
Kees Fens beweerde dat hij onder druk van de commercialiteit, die bij voorbeeld probeert
recensies te krijgen op het moment van verschijnen, recensies die dus op een snelle lectuur
van een drukproef gebaseerd zijn, de actualiteit niet meer wil volgen. Het is een
achtenswaardige beslissing, maar het gevaar is niet denkbeeldig dat we niet alleen Kees Fens
en J.J. Oversteegen, maar weldra alle min of meer deskundige recensenten zullen verliezen.
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kenheid en wetenschappelijke degelijkheid. Minder geboeid lees ik de neerslag van
Oversteegens lectuur van W.F. Hermans: opstellen over de romans Conserve, De
tranen der acacia's, De god Denkbaar Denkbaar de god, de polemische bundels
Mandarijnen op zwavelzuur en Het sadistisch universum. De titel van dit boek,
Voetstappen van WFH12, is karakteristiek voor de benadering in deze essays: proberen
zo dicht mogelijk te komen bij de schrijversintenties door zo nauwkeurig mogelijk
te lezen wat er staat en je af te vragen waarom het er zo staat en niet anders. Maar
het is een beetje oudbakken voor iemand die de Merlynjaren nog heeft meegemaakt
en dus de indruk heeft dat hij herkent, ook als hij het nog niet gelezen had. Maar het
blijft wel een belangrijke bijdrage tot de Hermans-interpretatie.

12

J.J. Oversteegen, Voetstappen van WFH, HES Uitgevers, Utrecht, 1982, 122 pp., f 19,50.
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Nathalie Sarraute
Het verleden als levende realiteit
Peter Stoffels
Nathalie Sarraute is sinds de jaren '50 een van de voornaamste vertegenwoordigsters
van de Nouveau Roman, de beweging die in de roman weinig overliet van het
klassieke verhaal en het klassieke personage. Een autobiografie - een verhaal waarin
een (reëel) personage zijn eigen leven vertelt - is dan ook het laatste wat je van haar
zou verwachten. Maar nu zij in de lente van dit jaar Enfance1, een boek met
jeugdherinneringen, publiceerde, schijnt de nu 83-jarige schrijfster toch te hebben
toegegeven aan de traditie die wil dat romanschrijvers op het einde van hun carrière
ook uit hun eigen leven verhaalstof putten. Hoezeer zij zich tegen deze indruk ook
verweert - ‘Dit is geen autobiografie. Ik heb geen verslag van mijn leven geschreven’,
verklaarde zij - toch zal de lezer geneigd zijn deze ‘herinneringen’ effectief als een
autobiografie te lezen. Memoires, dagboeken, brieven en autobiografieën, ze horen
allemaal tot de goed in de markt liggende ik-literatuur. Bovendien wekken ze de
verwachting dat een werk aan toegankelijkheid zal winnen wat het personage aan
fictief karakter verliest. In hoeverre dan en in welke zin is Enfance een autobiografie?

Tropismen
Met de ‘Nouveau Roman’ kwamen de reflectie op de roman en het zoeken naar
nieuwe verhaalvormen in een stroomversnelling terecht. Het is geen toeval dat dit
juist de roman te beurt viel. De roman is de dominerende uitdrukkingswijze van onze
literaire cultuur en het is een genre dat zich schijnt te voeden aan de kritiek die het
uitlokt. De ‘Nouveau Roman’ is een uitstekende illustratie van deze wisselwerking
tussen literatuur en kritiek van de literatuur: bij de vertegenwoordigers ervan zitten
uitgesproken

1

Nathalie Sarraute, Enfance, Gallimard, Paris, 1983, 257 pp.
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theoretische inzichten bij het schrijven voor. Zij nemen afstand van het unitaire
‘traditionele’ verhaal, dat stoelt op de verwijzing naar herkenbare realia en dus als
schijn-realistisch en a-literair wordt aangevoeld. In hun verhaalconcept primeert de
autonomie van de fictie. Deze autonomie willen zij realiseren door de
fictie-scheppende mechanismen zichtbaar te maken. De roman was altijd al het
verhaal van een avontuur geweest. Nu wordt hij ook het avontuur van een verhaal.
Schrijven is voor Sarraute een kwestie van beweging. Zij wil niet een of andere
bestaande en onveranderlijke realiteit vastleggen, maar de vluchtige, soms nauwelijks
merkbare verschuivingen aan de rand van ons bewustzijn verwoorden. Die
verschuivingen, die ons van de ene bewustzijnstoestand in de andere doen glijden,
noemt ze, met een woord dat ze aan de plantkunde ontleent, tropismen,
‘bewegingsverschijnselen bij planten onder invloed van uitwendige prikkels, waarvan
de richting door die van de prikkels bepaald wordt’ (Van Dale). De prikkels die
beweging in ons bewustzijn op gang brengen, zijn bij Sarraute gebaren, uitspraken,
voorwerpen. Tropismes was trouwens de titel van haar eerste boek (1939), een bundel
prozagedichten over de indrukken die de tropismen nalaten: een vaag gevoel van
malaise, van dreiging, van ongrijpbare angst, of omgekeerd: een extatisch ontploffen
van het gevoel. De wijze waarop de tropismen zich ontplooien in dialogen en
handelingen en de drama's die voortvloeien uit hun onderlinge confrontatie beheersen
haar romanwereld. Haar schrijven is sterk op innerlijke ervaring gericht, vooral dan
de ervaring van de scheppende kunstenaar. Le Planétarium (1959), Les Fruits d'Or
(1963) en Entre la Vie et la Mort (1968) gaan telkens over een boek dat al geschreven
is of nog geschreven moet worden of over een schrijver die het moeilijk heeft met
zijn kunstenaarsstatuut.
Typisch voor deze schriftuur is de absolute weigering om de dingen te benoemen.
Wat zij wil overbrengen duidt zij aan als het ‘ongenoemde’: beweging, vormeloosheid,
fluïditeit, oneindigheid. Het enkelvoudig en éénduidig benoemen van die elementen
zou neerkomen op het vastleggen ervan in een taalsysteem, geregeerd door definities
en categorieën. Zij zal dus met ‘benaderingen’ werken, met reeksen van omschrijving
en metaforen. Het resultaat is een erg grillige, zoekende en subtiele verhaaltrant die
ver afstaat van de rechtlijnige, goed lopende verhalen uit de ‘traditionele’ roman.
In Vous les entendez? (1972) bijvoorbeeld lijkt het verhaal voortdurend te
verzanden omdat de verteller steeds maar kringetjes blijft trekken rond dezelfde
objecten. ‘Ongenoemd’ is daar bijna synoniem voor ‘onnoembaar’:
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‘Ja- jong gelach. Fris gelach. Onbezorgd gelach. Helder gelach. Klokjes.
Druppeltjes. Waterstraaltjes. Lichte watervallen. Gesjilp van vogeltjes...
ze proesten, ze stoeien’ (pp. 7-8).
en:
‘Helder gelach. Kristallijn gelach. Een beetje teveel? Een beetje te
theatraal? Nee, misschien toch niet...Of toch, ja, het lijkt wel of...Maar
nee, kijk, weer zo'n lichte explosie, je kan ze gewoon niet vermijden...’
(p. 12).
Ook de personages verliezen hun naam. Het zijn geen psychologische entiteiten maar
anonieme gestalten, die alleen als ‘dragers’ van tropismen fungeren. Een personage
met een naam is gewoonlijk verdacht. Dumontet, in Portrait d'un Inconnu (1948),
was nog een solide, probleemloze figuur, die een einde kwam maken aan de
verwarring en de vijandigheid tussen de andere personages. Zijn optreden lijkt op
dat van de deus ex machina uit het klassieke drama die alle plooien komt gladstrijken.
Martereau, een personage uit de gelijknamige roman (1953), daarentegen heeft al
geen positieve rol meer. Aanvankelijk treedt hij op als een monolitisch personage
dat rust en harmonie uitstraalt. Verder in het boek is hij het voorwerp van een
verbluffend analytisch spel met de varianten van één en dezelfde scène. Via de
wisselende interpretaties van het personage wordt zijn persoonlijkheid progressief
afgetakeld tot ook hij een centrum van tropismen is geworden.
Het schrijven van een autobiografisch werk schijnt dergelijke opvattingen over
verhaal en personage niet toe te laten. In een autobiografie verheft de schrijver zichzelf
immers tot centraal personage van een levensverhaal. Toch is de romanschrijfster in
Sarraute nooit ver weg, ook niet wanneer ze haar kindertijd beschrijft.

Herinneringen
De lezing van Enfance maakt onmiddellijk duidelijk dat Sarraute geen samenvattend
overzicht van haar kinderjaren heeft willen schrijven en evenmin met het verleden
wil afrekenen. Motieven als ijdelheid en wrok bijvoorbeeld zijn aan deze
‘herinneringen’ volledig vreemd.
Een gedeelte van haar eerste levenstijd speelt zich af in Rusland, waar ze geboren
werd. Haar ouders heeft ze nooit samen gezien (p. 56). Zij gingen uit elkaar toen
Nathalie nog heel klein was en hertrouwden beiden kort na de scheiding. Haar moeder
blijft in Rusland wonen, haar vader emigreert naar Frankrijk. Na enkele jaren wordt
de kleine Nathalie naar haar vader

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

73
in Parijs gestuurd, waar ze uiteindelijk zal blijven. Dat zijn zo ongeveer de feitelijke
gegevens van een jeugd waarvan vooral de herinneringen aan twee landen, twee
talen, ouders en stiefouders en een niet gering aantal meiden en nurses overblijven.
Deze niet bepaald alledaagse situatie had de aanleiding kunnen zijn voor een pittoresk
verhaal, met veel Russische folklore en een uitgebreide analyse van alle trauma's die
ieder normaal kind aan de scheiding van zijn ouders overhoudt. Sarraute vermijdt
echter het pittoreske detail en de zelfanalyse. Zij mijdt zelfs het verhaal. Enfance is
inderdaad geen doorlopende tekst, maar een opeenvolging van flarden van het
verleden, van onvolledige herinneringen, die ik gemakshalve zal aanduiden met de
cinematografische term ‘sequentie’. Wel zijn deze sequenties - 72 in totaal - min of
meer chronologisch gerangschikt, zoals valt op te maken uit de enkele, schaarse
tijdsaanduidingen. Uitspraken, verboden, opgevangen flarden conversatie, kortom
de ervaring van het kleine meisje met woorden, vormt de textuur van een groot aantal
van haar herinneringen, zonder evenwel de hele verzameling fragmenten een
dwingende oriëntatie te geven. Het enige element dat voor continuïteit zorgt, is de
progressief verslechterende relatie tussen Nathalie en haar moeder. Van het idee dat
een pop in een uitstalraam mooier is dan de moeder, tot het gevoel dat deze haar
bedrogen heeft, is die relatie het verhaal van een groeiende ontgoocheling die door
Nathalie zelf als heiligschennend wordt ervaren. Door de desertie van haar moeder
voelt zij zich in een isolement gedrongen waaruit haar vader en haar stiefmoeder
haar niet kunnen helpen. ‘Ik sta versteld van dit verraad. Er is dus niemand meer bij
wie ik m'n beklag kan doen. Mama denkt er zelfs niet aan me te komen bevrijden.
Zij wil dat ik hier blijf, en dat ik me minder ongelukkig voel. Nooit zal ik me nog
aan haar kunnen toevertrouwen. Nooit zal ik nog iemand kunnen vertrouwen’ (p.
112). Merkwaardig genoeg zal Nathalie zich op school het gelukkigst voelen. De
school ervaart zij als een ‘echte wereld’ (p. 158), een wereld die ‘voor haar op maat
gemaakt is’ (p. 160), en die haar afschermt tegen de verwarde wereld, die van de
verloren moeder en de onhebbelijke stiefmoeder.

De problematische ‘ik’
Het is moeilijk de autobiografie als genre te definiëren of van normen te voorzien.
Als een van de meest fundamentele kenmerken geldt dat de ‘ik’ die zich als verteller
én personage aandient, samenvalt met de persoon van de auteur. Deze formulering
verklaart natuurlijk bitter weinig, maar ze
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maakt het tenminste mogelijk de ‘echte’ autobiografie te onderscheiden van de
ik-roman. Voor het gebruik van ‘ik’ in de roman had Nathalie Sarraute al een lans
gebroken in een van haar theoretische geschriften, L'Ere du Soupçon, 1950. De eerste
persoon is het procédé bij uitstek om de innerlijkheid van een personage te verkennen
en leent zich uitstekend tot het beschrijven van wisselende bewustzijnstoestanden,
tot het betrappen van tropismen dus. De eerste persoon, stelde Sarraute, volstaat om
een personage te vatten: ontdaan van alle misleidende uiterlijkheid verplicht het
verteller geworden personage de lezer om zich bij de verteller aan te sluiten en hem
op zijn eigen terrein te volgen. In een autobiografische tekst echter lijkt een solied
en ondeelbaar personage onvermijdelijk. De autobiograaf vertelt immers over zichzelf
en de eerste persoon waarin hij zich uitdrukt is als het ware een garantie voor de
betrouwbaarheid van zijn verhaal. Voor Sarraute maakt het blijkbaar weinig uit of
ze nu met een reëel of met een fictief personage werkt. Haar weinig humanistische
visie op het literaire personage zet ze in ieder geval ook in Enfance door, alsof alleen
een ‘open’ en ‘deelbaar’ personage aan de problematische persoonlijkheid van de
schrijver gestalte kan geven.
De ‘ik’ in Enfance draagt bijgevolg vele namen. Zij heet Nathalie Tcherniak, maar
haar vader noemt haar, volgens de omstandigheden, Tachok, Tachotchek, of Pigalitza.
In de mond van Véra, de stiefmoeder, wordt die naam een ongraag uitgesproken
lettercombinatie (N't'che, p. 111).
Het scherpst komt de ‘deelbaarheid’ van het personage tot uiting in de
gedialogeerde vorm van het boek. Van meet af aan splitst de ik-verteller zich in een
‘ik’ en een ‘jij’, in een stem en een tegenstem, twee modaliteiten van dezelfde persoon,
die in dialoog het verleden laten herleven. Wie enigszins met het werk van Sarraute
vertrouwd is, zal zich over die alomtegenwoordigheid van de dialoog niet
verwonderen. Een ander essay van haar, Conversation et Sous-conversation (1966),
effende de weg voor de dialoog als middel om de ervaring van de tropismen op de
lezer over te brengen. In datzelfde document begroette zij de Engelse schrijfster Ivy
Compton-Burnett als de eerste ‘moderne’ die met succes haar romans consequent in
dialoogvorm opstelt. Door de aanwezigheid van een tegenstem krijgt de verteller
geen kans zich te verliezen in absolutismen en ongenuanceerde uitspraken. Ook in
Enfance vervult de tegenstem die corrigerende functie. Zij treedt bijvoorbeeld op
wanneer de ik-verteller de realiteit van het verleden geweld aandoet, of levert een
‘tweede’ versie van een bepaalde gebeurtenis. Een voorbeeld:
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‘Het is de eerste keer dat ik eraan denk (in die tijd zou ik er nooit aan
gedacht hebben, zo vanzelfsprekend leek het toen), maar nu valt me op
dat al onze bezoekers man en vrouw als volstrekt gelijkwaardig
beschouwden, zowel op moreel als op intellectueel gebied. Ik had het
gevoel...
- Je had dat gevoel niet, je was je er zelfs niet van bewust...
Je hebt gelijk, het was eerder de afwezigheid van elk gevoel omtrent één
of andere ongelijkheid...’ (pp. 188-189).

Heden en verleden
Het meest bevreemdende in Enfance is het overwegend gebruik van de indicatif
présent, de onvoltooid tegenwoordige tijd, en parallel daarmee, het volkomen
ontbreken van de passé simple, die nochtans de verhaaltijd bij uitstek is. In Enfance
is die onvoltooid tegenwoordige tijd niet de tijd van het heden (het moment van het
schrijven, de tijd van de vertelling), maar de tijd van het verleden (de vertelde tijd).
Sarraute gaat haar kindertijd in het verleden opzoeken en tracht zo nauwkeurig
mogelijk opnieuw te beleven wat toen was. Zo wekt zij de illusie van een tijdloos
verleden dat niets van doen heeft met het heden. Onvermijdelijk echter dringt het
heden in het verleden binnen en komt het de illusie verstoren. Alleen het tactiele spel
van stem en tegenstem zorgt ervoor dat het verleden tenminste niet vastgelegd wordt
door al te eenzijdige interpretaties.
Typisch voor deze ijver om het verleden ‘levend’ te houden, is de grote angst van
de ik-verteller voor de clichés van de autobiografische literatuur. De mythe van de
eerste herinnering, de hardvochtige stiefmoeder, de Freudiaanse trauma's: het zijn
allemaal ‘verplichte figuren’ in het genre. Sarraute wijst ze af omdat ze het verleden
vastleggen; het zijn kopieën van een verleden waarvan men de gietvorm heeft
bijgehouden zodat eeuwige herhaling mogelijk blijft. Of: het zijn geen herinneringen,
maar modellen van herinneringen (p. 32).
Dit laatste wordt uitstekend geïllustreerd door de sequentie van pp. 126-127.
Sarraute vertelt daar hoe zij zich als kind gekrenkt voelde door een scherpe uitlating
van haar stiefmoeder. Door de herinnering aan die scène filtert echter de tegenstem
die de aandacht vestigt op de moeilijkheid om het realisme van die gebeurtenis te
bewaren zonder in gemeenplaatsen te vervallen. De verleiding is immers groot om
de stiefmoeder af te schilderen als de kwelgeest die wij kennen uit de kinderliteratuur.
De uitlating van Véra is inderdaad ‘precies wat de slechte stiefmoeder had kunnen
antwoorden aan Assepoester. Dat is juist wat je deed aarzelen...’ (p. 126). En de
ik-verteller repliceert verrast: ‘Inderdaad, ik was bang voor die herin-
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nering, want het was echt verleidelijk om van Véra en mezelf sprookjesfiguren te
maken’ (ibid.).
Het vervolg van die dialoog is een amusante illustratie van de manier waarop
Sarraute realiteit met verbeelding wil rijmen, en bevestigt bovendien de efficiëntie
van de dialoog als basisvorm van deze tekst. Het is een van de vele passages die
bewijzen dat het verleden voor Nathalie Sarraute geen vormvast gegeven is, maar
een realiteit die als een discontinuïteit ervaren wordt. De door haar gebruikte
technieken constitueren daarom geenszins de horizon van dit werk, zij bemiddelen
alleen de confrontatie van het verleden met de taal. Dààrom splitst de ik-verteller
zich in twee instanties, dààrom ook vervangt de opeenvolging van sequenties de
gemotiveerde aaneenschakeling van de passé simple: als typische verhaaltijd wijst
deze de gebeurtenissen terug naar een tijd die onherroepelijk voorbij is, en is hij dus
minder geschikt dan de présent - de typische tijd van het vertoog of discursus - om
de indrukken weer te geven die het verleden op het geheugen heeft nagelaten.

Theorie en praktijk van de autobiografie
Een autobiograaf is een auteur die, aan het einde van zijn levensavontuur gekomen,
dat avontuur retrospectief in een verhaal tracht te vatten en eventueel er zin aan
probeert te geven.
Zo is elke autobiografie een roman van het actieve geheugen dat, vanuit het
bewustzijn van het heden, orde schept in het verhaal van het verleden. Ongetwijfeld
zal het beeld dat de autobiograaf van zijn werkelijkheid ophangt, altijd onvolledig
en zelfs vals zijn. De schrijver dwingt vanuit het nu een vorm op aan een vormeloos
toen, en tracht te verklaren wat misschien niet verklaard kan worden. Het geheugen,
waarop hij bij het schrijven een beroep doet, lijkt praktisch en gewillig, terwijl het
in werkelijkheid grillig en eigenzinnig is, en los van elke chronologie fungeert. Dat
is de paradox van de autobiografie: zij schept een orde die de realiteit vervormt en
streeft een waarheid na die altijd de waarheid van maar één mens is. Die paradox
stelt de auteur voor problemen die van alle tijden zijn.
Expliciete bezinning over de mogelijkheden en beperkingen van de ik-literatuur
treffen we aan - alleen al wat de 20e eeuw en het Franse taalgebied aangaat - in het
werk van zo verscheiden schrijvers als Marcel Proust, André Gide, Michel Leiris,
Jean-Paul Sartre, Michel Butor en André Malraux. Niet zelden verwerpen zij het
retrospectieve verhaal - zowel in de roman als in de autobiografie - in naam van het
realisme van de geleefde
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tijd, en in naam van het subjectieve geheugen dat zich in geen keurslijf laat dwingen.
Typische vertegenwoordigers van de ‘Nouveau Roman’, zoals Alain Robbe-Grillet
en Michel Butor, hebben de reflectie op het statuut van het geheugen en het gebruik
van de présent in de literatuur consequent doorgetrokken. In L'Emploi du Temps
(1956) laat Butor een jongeman optreden die verdwaalt in het labyrint van een grote
stad, én in het labyrint van zijn geheugen. Nathalie Sarraute heeft zich bij die inzichten
aangesloten, al valt uit Enfance duidelijk op te maken dat ze persoonlijk wil blijven
in de toepassing ervan. Zij is niet de eerste auteur die weigert van het verhaal van
het eigen verleden een geordende constructie te maken, zonder evenwel de
autobiografische intentie van de tekst te ontkennen. Het ironische ‘Ben je dat nu echt
van plan? Ga je je jeugdherinneringen oproepen?’, waarmee de tekst begint, liet de
lezer al aanvoelen dat Sarraute voor dat ‘evoceren’ een eigenzinnige interpretatie
had klaarliggen.
Enfance is, behalve een eigenzinnige tekst, ook een hybride tekst geworden,
autobiografisch, maar geen model van de perfecte autobiografie. De discontinuïteit
van de tekst doet denken aan een dagboek, en het overwegend gebruik van dialoog
verwijst rechtstreeks naar de romans van de schrijfster. (Deze gespletenheid bewijst
trouwens nog maar eens hoe moeilijk het is de autobiografie als een onafhankelijk
genre te beschouwen.) Meer dan één criticus merkt op dat het schrijven van
autobiografieën een typisch westerse activiteit is. Het is inderdaad niet verwonderlijk
dat de autobiografie juist floreert in een cultuur die zich voortdurend inspant om haar
verleden te begrijpen en te aanvaarden. In die optiek zou de behoefte om de eigen
existentie in een goed gebouwde structuur te laten wonen één van de fundamentele
karakteristieken van de westerse cultuurmens zijn. Het is waar dat maar weinig
schrijvers aan deze behoefte ontsnappen, ook zij niet die zichzelf graag in de crisis
van het humanisme situeren.
Wij schrijven autobiografische teksten - en geloven, ondanks al de paradoxen van
het genre, ook aan de waarde ervan -, omdat de autobiografie ons helpt met het
verleden te leven. De autobiograaf geeft het verleden een wettige woonplaats, in de
hoop dat het verleden hem er dankbaar voor zal zijn. Nathalie Sarraute heeft met
Enfance geen huis willen bouwen om haar verleden leefbaar te maken. Zij heeft een
tekst geschreven, vangnet of spinneweb, waarin het verleden gestrikt wordt en in
zijn versplintering voor de lezer uitgestald.
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Forum
Van Dale Frans-Nederlands
‘Het staat in Van Dale’ - ‘Kijk eens na bij Van Dale’: vooral voor Vlamingen die
niet vast in hun taalschoenen staan, en heel veel andere zijn er nog altijd niet, is het
een vuistregel geworden. Natuurlijk vertoont die Grote Van Dale ook leemten en
gebreken en wie hem als een onaantastbare en exclusieve norm beschouwt, laat zijn
taalbewustzijn vernauwen. Zoals de Autoriteit zelf zegt: ‘Het gezag van Van Dale
is, als ieder ander woordenboek, in beginsel niet groter dan de taalgebruiker er zelf
aan wil toekennen’ (Bericht voor de tiende uitgave). Een taalgebruiker als
ondergetekende zal zeggen: we hebben voor ons Nederlands nu eenmaal geen Oxford
Dictionary, geen Webster, geen Robert, maar Van Dale is dan toch altijd nog het
beste.
Nu is onder hetzelfde vaandel (officieel Van Dale Lexicografie bv) een reeks
vertaalwoordenboeken opgezet: Frans-Nederlands, Nederlands-Frans,
Duits-Nederlands, Nederlands-Duits, Engels-Nederlands, Nederlands-Engels, plus
een Groot Woordenboek voor Hedendaags Nederlands (intekenprijs 1983 voor de 7
delen: BF. 13.400, f 700). Het is een ambitieus project, er is tien jaar aan gewerkt
door vier hoofdredacties en ruim 200 medewerkers. In oktober 1985 moet het voltooid
zijn. In maart 1983 verscheen het eerste deel, Frans-Nederlands; het tweede,
Duits-Nederlands, is beloofd voor oktober 1983.
Dat eerste deel, Groot Woordenboek Frans-Nederlands (hoofdredacteur Prof. Dr.
B.F.F. Al)1 heb ik dus al enkele maanden kunnen gebruiken. Dat is een minimum,
dunkt me, om zich een enigszins verantwoord oordeel over een woordenboek te
kunnen vormen. Mijn oordeel is immers niet dat van een taalkundige of lexicograaf,
maar van een druk woordenboekgebruiker en, om het nog wat nader te preciseren,
een gebruiker die in de dagelijkse praktijk een hulpmiddel als dit minder nodig heeft
om het Frans dat hij leest of hoort te verstaan, dan om uit te zoeken of na te gaan hoe
je het in goed Nederlands vertaalt. Welnu, die enkele maanden van regelmatig gebruik
en enkele dagen van wat amateuristisch speurwerk hebben mij er zonder moeite van
overtuigd: ook deze Van Dale is op zijn gebied ongetwijfeld en veruit het beste wat
we hebben.
De kwaliteiten zijn vlug op een rijtje gezet: volledigheid, uitvoerigheid,
overzichtelijkheid. Geen van die kwaliteiten is in deze eerste uitgave helemaal
vlekkeloos, maar ik ken geen ander Frans-Nederlands woordenboek dat het ideaal
zo dicht benadert.
Volledig, zeg ik. Helemaal volledig is een onbereikbaar ideaal en niet eens wenselijk
waarschijnlijk, want je zou veronderstellen dat een taal stil ligt. Bescheidener
uitgedrukt, zoals de Petit Robert van zichzelf zegt, en het understatement is fraai,
krijgen we hier toch
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‘un tableau assez riche du français contemporain’. In mijn dagelijkse bezigheid, die
nogal wat vertalingen van teksten over de meest uiteenlopende onderwerpen
meebrengt, ben ik één woord tegengekomen dat ik in deze Van Dale niet gevonden
heb: écouane = een grove vijl voor harde steensoort, en Prévert herlezend vond ik
geen vertaling voor Dîner de têtes, maar het eerste staat niet eens in de Robert of de
Larousse. Je kunt naar de meest gevarieerde programma's op de Franse tv kijken het nieuws, een doordeweekse film of een praatshow als Apostrophes over nieuwe
Marx-studies - en je hoort geen woord of uitdrukking waar je geen goede Nederlandse
vertaling voor vindt (ja, twee heb ik er opgemerkt: dame de nage = dol, roeipen en
survaleur, dat tegenwoordig plus-value schijnt te verdringen). Of lees er een paar
bladzijden van een toch niet zo gemakkelijk auteur als Marguerite Yourcenar op na.
Dat je niet àlle argot van Le Canard enchaîné terugvindt, is normaal, want wat die
wekelijks uit het Frans weet te brouwen is irrésumable, gewoon niet bij te houden.
Toch is de voorraad ‘informele of platte woorden en uitdrukkingen’ bijzonder groot,
‘waarbij ernaar gestreefd is vertalingen van een vergelijkbaar taalniveau te geven’.
Het woordenboek richt zich met name op het hedendaagse taalgebruik. Het bevat
dan ook tal van nieuwe woorden als lèche-vitrines en oléoduc, die onlangs ingevoerd
zijn om het franglais shopping en pipe-line te keren. Jammer vind ik het dat convivial
en convivialité, die toch al in het supplement van de Larousse zijn opgenomen, hier
nog ontbreken, maar dat is slechts een lubie van een Illich-lezer. Vreemder is echter
dat ook surcroissance nog ontbreekt, dat onder vert de betekenis ‘de groenen’ niet
mee opgenomen is en dat een toeristen toch langzaam wel bekend begrip als le bison
futé, de alternatieve route voor de te drukke autowegen, geen aparte ingang krijgt.
Tot die min of meer volledige inventaris van de hedendaagse taal hoort o.m. een heel
groot aantal courante afkortingen of letterwoorden, die krantelezers nu eenmaal
moeten verstaan: C.E.R.N., C.G.T., C.N.R.S., C.R.S., H.L.M., O.S. enz. enz.
Frans-Belgische equivalenten zijn evenwel niet opgenomen (F.G.T.B. en C.S.C.
bijvoorbeeld). O.L.P. (voor PLO) en vooral C.E.E. (voor EEG) ontbreken, terwijl
onder communauté nog sprake is van de communauté européenne de charbon et de
l'acier die niet meer bestaat. (Tussen haakjes: hoort het ook tot het hedendaagse
Nederlandse taalgebruik of is het alleen maar een Hollandse hebbelijkheid, dat je
vrouwelijke zelfstandige naamwoorden met hij aanduidt? Mange ta soupe, elle va
être froide = eet je soep op, hij wordt koud.)
Die bijzondere aandacht voor het hedendaagse Frans kun je een kwaliteit noemen.
Ze heeft echter ook een keerzijde. Ze veronachtzaamt nogal eens de historische, beter
de organische, ontwikkeling van een woord en zijn betekenis. Terwijl b.v. in de
Robert de oudste betekenis en het oudste gebruik steeds voorop staan, gaat Van Dale
omgekeerd te werk. Environnement, om maar één voorbeeld te noemen, krijgt als
eerste betekenis (leef)milieu, terwijl Robert zegt dat het pas in 1964 voor het eerst
in die betekenis gebruikt is. Maar goed, het is een keuze. Een nogal fundamentele,
dunkt me. Wie in die organische groei van de taal geïnteresseerd is, komt ook in de
Nederlandse Grote Van Dale niet aan zijn trekken. Dat zegt iets over onze cultuur,
geloof ik. In ieder geval, vertalers van niet eens zo heel oude teksten zullen met deze
Van Dale niet uit alle moeilijkheden komen, maar daar is hij ook niet voor bedoeld.
Voor lezers en vertalers van hedendaagse teksten daarentegen is de uitvoerigheid
van de vertaalmogelijkheden, vooral van de meest frequent gebruikte woorden
(achteraan een lijst van ongeveer 5.000), een hulp die zij
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elders tevergeefs zullen zoeken. Naast een of meer hoofdvertalingen van een woord
worden de nodige Nederlandse varianten en een uitgebreid (soms wel eens overbodig
uitgebreid) aantal voorbeelden of toepassingen gegeven. Terecht wordt op die manier
een beroep gedaan op het Nederlandse taalvermogen van de gebruiker, dat hem in
staat moet stellen de in de context meest geëigende vertaling te kiezen. Maar even
terecht wordt dat taalvermogen ook niet overschat. Hoe vertalen Vlamingen b.v.
doodgewone uitdrukkingen waarvan het Frans krioelt en die ze perfect verstaan als:
mettre en question, mise en place, prendre en charge, faire le point? Je vindt er
telkens een behoorlijk aantal Nederlandse varianten voor. Jammer vind ik het dan
wel (altijd weer voor ons, taalonzekere Vlamingen) dat bij woorden als argot, néfaste,
substitut, solution (nat. schei.) niet ook gewoon argot, nefast, substituut, solutie als
vertaling wordt gegeven, terwijl dat volgens de Grote Van Dale toch bruikbare
Nederlandse woorden zijn.
De meest opvallende en tevens de nuttigste kwaliteit van dit woordenboek, zo
blijkt alweer uit de praktijk, is de overzichtelijke opbouw van de lemma's. Door
middel van een nieuwe cijferpunt-cijfercode, die in de Gebruiksaanwijzing duidelijker
verklaard wordt dan ik het hier kan doen en die je op een leeswijzer voortdurend
voor ogen hebt, weet je bijna onmiddellijk waar je in een uitvoeriger lemma de
contextuele betekenis van een woord moet zoeken. Ik moet toegeven, het leek me
aanvankelijk nogal ingewikkeld, maar heel spoedig blijkt het een reële hulp te zijn.
De heldere typografische vormgeving draagt enorm veel bij aan een lemma-geleding
in vergelijking waarmee vele grote lemma's in de Grote Van Dale slechts één grote
brij, een magma vormen. Ik heb echter de indruk dat juist die markante vernieuwing,
waarop de auteurs ook het meeste prat schijnen te gaan, nog wel enige kinderziekten
vertoont. Onder het trefwoord fil b.v. zou ik fil électrique onder 2.1 zoeken: het cijfer
na de punt geeft aan dat ik te maken heb met de eerste betekenis van fil: draad;
belangrijker voor het zoeken is echter het cijfer vóór de punt: daarmee immers wordt
het contextuele element van het trefwoord aangegeven dat inhoudelijk het meest van
belang is, in dit geval dus een bijvoeglijk naamwoord, en dat wordt aangeduid door
een 2. Waarom staat het dan bij 1.1? Op dezelfde bladzijde staat figure géométrique
toch netjes onder 2.1? Donner du fil zou ik onder 3.1 zoeken, het contextuele element
is hier een werkwoord. Waarom staat het dan onder 1.1? Zo zijn er meer curiositeiten
te vinden of dingen waar je een vraagteken bij kunt zetten. Om een woordenboek te
beoordelen, moet je vooral naar de voorzetsels kijken, is me vroeger geleerd. Dehors,
dessus, dessous hebben telkens twee ingangen: 1 als zelfstandig naamwoord, 2 als
bw of vz (maar waarom staat in de uitdrukking au dehors de ce pays ook ce pays vet
gedrukt?). Dedans daarentegen heeft er maar één (als bijwoord, ook zelfstandig
naamwoord). Waarom staan avoir un bon fromage (= een gemakkelijk vet baantje
hebben) en il s'est trouvé un bon fromage (= hij doet het op zijn gemak) onder 3
(bepalende context een werkwoord: avoir of il s'est trouvé) en niet onder 2 (bepalende
context een bijvoeglijk naamwoord, bon)? (Tussen haakjes: er zijn in het Frans, heb
ik me laten wijsmaken, een 400-tal kaasnamen. Ik zal niet zeggen dat je ze allemaal
in deze Van Dale vindt, maar het assortiment is behoorlijk uitgebreid. Als je echter
op dit gebied een Beotiër bent en je komt een châteauneuf du pape tegen, weet je
niet of het een kaas, een wijn of een nieuw pauselijk buitenverblijf is.)
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Kortom, ik heb enkele vraagjes en twijfels, er zijn een paar dingen die ik - ik moet
bekennen: na veel vitterig napluizen - mis. De indruk zou kunnen ontstaan dat er op
dit Groot Woorden-
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boek Frans-Nederlands nogal wat aan te merken valt. Dat zou een totaal verkeerde
indruk zijn. Ik kan de lezer verzekeren: het is een prachtig werkinstrument. Een
geestdriftig woordenboekgebruiker als ondergetekende beleeft er ontzaglijk veel
plezier aan. Wat de andere delen worden moeten we afwachten. Maar ik ben er al
redelijk gerust op.
Frans Van Bladel

De Vrije Katheder (1945-1950): een onmogelijk verbond
In Groningen promoveerde in juni ll. Fenna van den Burg op een proefschrift over
het blad De Vrije Katheder, een links tijdschrift dat was ontstaan in het verzet en in
1950 werd opgeheven. Van het proefschrift verscheen ook een commerciële uitgave1.

Belangrijke thematiek
Een blad uit Nederland dat al lang ter ziele is, dat nooit meer dan 7.000 abonnees
had: het lijkt op het eerste gezicht irrelevant. Ten onrechte! Nederlanders die toen
al beroemd waren (De Gaay Fortman sr., Vestdijk, J.C. van Schagen, de Romeins,
ds. Buskes, Theun de Vries...) of het later werden (de Van het Reves) publiceerden
er belangrijke artikelen of zetten hun eerste schreden als publicist. Zo vernemen we
dat Simon (later Gerard Kornelis, later markies) van het Reve een artikel publiceerde
over de sociale positie van Sinterklaas, en dat hij ondanks kritiek op de Sovjetunie
niet twijfelde aan de schuld van de beklaagden op de Moskouse processen. Broer
Karel vond het toen in Moskou nog best leuk. Veel interessanter dan deze anekdotiek
is echter het historische en het exemplarische belang van het blad.
De periode was voor de linkse beweging in Nederland zeer belangrijk. Voor de
Tweede Wereldoorlog werd zelfs de SDAP (die later de PvdA werd) door velen als
gevaarlijk revolutionair beschouwd (in 1918 had de leider Troelstra immers gepoogd
een soort Russische revolutie te ontketenen!). De communistische partij (CPN) was
klein en volstrekt marginaal: voor de burgerij vormde zij het gevaar bij uitstek, en
in haar onvoorwaardelijke trouw aan Moskou verketterde zij allen die niet
onvoorwaardelijk het Russische model verheerlijkten (zoals de trotskisten); de
Komintern-richtlijnen leidden tot volkomen afwijzing van de ‘sociaal-fascisten’,
zoals de sociaal-democraten met een cliché werden aangeduid. Er was dan ook geen
gecoördineerde linkse strijd tegen fascisme en nazisme.
De oorlog veranderde alles. In Politiek en Cultuur, het cultureel orgaan van de
CPN, verscheen wel een curieus artikel dat de neutraliteit van de arbeidersklas-

1

Fenna van den Burg, De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en
niet-communisten, Van Gennep, Amsterdam, 1983, 378 pp. BF. 715.
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se bepleitte2, maar men mag stellen dat de partij als geheel vanaf het begin verzet
pleegde3. De partij bracht grote offers (tweemaal werd vrijwel het volledige bestuur
uitgemoord), en om hun verzetsprestaties stonden de communisten bij de bevolking
in hoog aanzien.
Tijdens de oorlog was er in het verzet een discussie op gang gekomen over de
toekomst van de Nederlandse samenleving; ook onder invloed van de communisten
was er een mentaliteit ontstaan die de traditionele democratie voor achterhaald hield
en voor een grondiger, vooral economische democratie pleitte. In die discussie had
De Vrije Katheder reeds toen een rol gespeeld. Het blad was eind 1940 opgericht als
protest tegen o.a. de ariër-verklaringen en het ontslag van joodse professoren. Het
was communistisch geïnspireerd, maar had geen grondige contacten met de CPN.
Het veranderde tijdens de oorlog van vorm en van medewerkers, maar werd tegen
het eind van 1944 een blad van linkse strekking, waarin leden van de CPN
samenwerkten met verzetsmensen van allerlei linkse gezindheden en dat zich richtte
op een specifiek intellectueel en artistiek publiek.
De problematiek die Fenna van den Burg behandelt, is interessant als
vergelijkingsmateriaal. Bestond er in andere landen iets dergelijks, was de
beginsituatie identiek, is er elders een soortgelijke evolutie geweest? Hebben er in
andere perioden zulke vormen van samenwerking bestaan? Hoe verliep de
samenwerking tussen de communistische ‘zuil’ en de niet-partijgebonden
medewerkers? Een vergelijking met 1968 en de uitlopers ervan zou interessant zijn;
hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen linkse bewegingen nu. En we hoeven
ons niet te beperken tot linkse stromingen; ook voor de verschillende vormen van
oecumene, waarin grote kerkgemeenschappen de dialoog aangaan met
niet-georganiseerde christenen, is de studie van De Vrije Katheder leerrijk. Overal
waar een basisstreven naar vernieuwing geconfronteerd wordt met
geïnstitutionaliseerde organen van oorspronkelijk gelijkaardige strekking, zijn er
raakpunten met de geschiedenis van het tijdschrift.

Bronnen en inhoud
Nadat Fenna van den Burg de oorlogsgeschiedenis van het blad heeft samengevat,
komt ze tot haar eigenlijke onderwerp: de naoorlogse evolutie. Ze heeft gesprekken
gevoerd met twintig betrokkenen en heeft de archieven van het blad geraadpleegd
in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en bij mevrouw De Swaan, weduwe
van een medewerker (en geldschieter). Vooral het laatste archief bleek een goudmijn;
daaruit kwam ze bijvoorbeeld ook te weten wat er niét werd opgenomen (als één
redacteur tegen een artikel ernstige bezwaren had, werd het niet geplaatst). Van den
Burg hecht veel belang aan de rol van het individu. Een volledig hoofdstuk wordt
besteed aan de levensbeschrijving van de redacteuren en de niet-redactionele staf.
2

3

Met grote hardnekkigheid wordt dit artikel toegeschreven aan Paul de Groot, na de oorlog
tientallen jaren lang de onbetwiste leider van de CPN. Het auteurschap is echter niet volledig
zeker.
Het Duits-Russisch niet-aanvalspact van 1939 werd wel door de CPN verdedigd, maar dat
was geen hinderpaal voor verzet. De februaristaking 1941 tegen de deportaties van de joden
is daarvan het beste voorbeeld.
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Telkens wanneer een buitenstaander zich in de discussie mengt, wordt die op zijn
beurt uitgebreid gesitueerd. Er ontstaat zo een bont beeld van de linkse beweging in
Nederland, en onderlinge sympathieën of tegenstellingen worden begrijpelijker.
Velen kenden elkaar al sedert hun
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studietijd aan het Vossius Gymnasium in Amsterdam; de toen ontstane banden bleken
soms sterker dan partijrichtlijnen. Maar deze belangstelling voor de individuele
medespelers leidt nogal eens af van de hoofdlijn, de ontwikkeling van het blad, en
er zijn nogal wat herhalingen.
De bedoeling van De Vrije Katheder wordt omschreven als ‘het idee dat het blad
een naoorlogs forum kon zijn waarop de tijdens de oorlog ontstane dialoog tussen
communistische en vernieuwingsgezinde niet-communistische intellectuelen en
kunstenaars over belangrijke maatschappelijke problemen kon worden voortgezet
zodat het op deze manier een bijdrage kon leveren aan de noodzakelijk geachte
vernieuwing van de maatschappij in socialistische zin’ (21). De oorlog had daarvoor
een gunstig klimaat geschapen: door de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand
was er een toenadering ontstaan tussen alle linkse groepen en de CPN was niet langer
een paria, maar een grote en geëerde partij. Dat leidde tot een soort euforie, waarin
werd afgestapt van de traditonele structuren: de partij werd voor korte tijd vervangen
door de vereniging De Vrienden van De Waarheid, een vereniging van lezers van
de partijkrant (die toen een oplage van 100.000 exemplaren had!), en opteerde voor
een breed volksfront.
Na de beschrijving van het ontstaan van het blad en de afzonderlijke redacteuren
(in een bijlage wordt hun levensloop na de opheffing van het blad beschreven) geeft
het boek een voortreffelijke schets van het politieke klimaat in Nederland vanaf het
eind van de oorlog tot 1948. En in vier hoofdstukken volgt een overzicht van de
belangrijkere thema's die in het blad aan bod kwamen.
Hoofdstuk vier heet Ideologische knelpunten bij een linkse samenwerking en
behandelt de relatie tussen communisme en vrijheid en communisme en moraal.
Hoofdstuk vijf situeert de intellectueel in de arbeidersbeweging. Hoofdstuk zes heet
Kunst en maatschappij; vooral de rol van de muziek wordt erin behandeld, en ook
de relatie tot experimentele kunstrichtingen. In hoofdstuk zeven wordt verklaard hoe
dit blad op de Koude Oorlog reageerde, en hoofdstuk acht gaat bijna onmerkbaar
over in het vervolg van de historische uiteenzetting: het blad wordt in de groeiende
politieke polarisering gesitueerd, en het sterft een wat pijnlijke dood in 1950. In
hoofdstuk negen worden de conclusies duidelijk geordend.

Methode
De methode die Van den Burg voor haar ‘rapportage’ gebruikt, leidt ertoe dat die
ordening in het corpus van het boek nagenoeg geheel ontbreekt. Zij probeert immers
de belangrijke thema's tot leven te brengen door telkens een artikel of discussie
exemplarisch te behandelen. Bezwaren tegen deze methode liggen voor de hand. De
selectie van artikelen moet wel subjectief zijn. Schrijfster heeft wel oog voor wat er
in het tijdschrift ontbrak (zo werd de economie stiefmoederlijk behandeld, omdat er
geen goede economische medewerker was; er worden acht pagina's besteed aan
recensies van het boek van W. van Ravesteyn, De Wording van het Communisme in
Nederland die door communisten geweigerd werden). Maar we vernemen vrijwel
niets over de dikwijls heel goede besprekingen van actuele boeken of voorstellingen,
de spotprenten en hekeldichten, en zelfs over de disputen of uitvoeringen die door
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of met medewerking van het tijdschrift werden gerealiseerd. Wie het blad niet uit
eigen ervaring kent, krijgt een wat eenzijdig beeld van de inhoud. En op welke basis
heeft Fenna van den Burg precies haar thema's en teksten geselecteerd? Ze
verantwoordt haar keuze niet of nauwelijks. Wat ‘De intellectueel en de
arbeidersbeweging’ betreft, stelt ze in de inleiding terecht dat
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het onderwerp in het blad zeer weinig aan bod kwam (158), maar toch neemt zij het
tot een van haar vijf onderwerpen. Het is uiteraard haar recht die thema's te kiezen
die haar na aan het hart liggen, of die vooral voor onze tijd relevant zijn; het betekent
wel dat de algemene geldigheid van haar overzicht steeds ter discussie staat.
Zij ‘rapporteert’, zij probeert ‘de essentie van de diverse artikelen, via samenvatting
en citeren, zo getrouw mogelijk weer te geven’ (11). Ook hierbij kunnen vraagtekens
geplaatst worden. Wel beheerst Fenna van den Burg uitstekend de narratieve techniek;
ze kan de verschillende artikelen samenbundelen tot een coherent geheel. De aard
van het blad bood op dat vlak grote mogelijkheden. De Vrije Katheder nam geregeld
bijdragen en replieken op van buitenstaanders of toevallige medewerkers, en gebruikte
die dan als uitgangspunt voor de discussie; er was dus een interessante wisselwerking
met de lezers van het blad. Al is de methode wetenschappelijk gezien betwistbaar,
toch is ze voor de lezer boeiend: de problemen hebben niets aan actualiteit ingeboet,
de marxist herkent er de grote uitdagingen in waarmee hij in de Westese maatschappij
wordt geconfronteerd, de niet-marxistische intellectueel herkent mechanismen
waarmee ook hij in zijn dagelijks leven te maken heeft (de soms krampachtige manier
waarop niet-intellectuelen op zijn levenshouding reageren, de agressiviteit waarmee
zijn verdediging van bepaalde ‘ouderwetse’ of transcendente waarden wordt bejegend,
de samenwerking met intellectuele andersdenkenden, de botsingen tussen de
Einzelgänger en de zuil waaruit hij is voortgesproten, of waartegen hij zich het sterkst
verzet omdat hij er het meest mee verwant is). De lelijke bladspiegel (in Nederland
een specialiteit van linkse uitgeverijen) en de centrifugale rapportagevorm kunnen
niet beletten dat de ontwikkelde lezer soms ademloos het relaas volgt.

Het einde
In hoofdstuk acht wordt de historische uiteenzetting voortgezet. Het is de zwanezang
van De Vrije Katheder: het blad wordt door een meerderheid van de bevolking
beschouwd als een marionet van de CPN (de standpunten geven in de Koude Oorlog
daartoe aanleiding), en de CPN vond dat de redactie veel te zelfstandig was. Deze
laatste kritiek deed het blad de das om. In december 1949 schreef Marcus Bakker in
de partijkrant De Waarheid het artikel De Vrije Katheder. Vriend of tegenstander?
Over zwijgende intellectuelen en valse progressiviteit, waarin hij stelde dat het blad
verwarring zaaide, ontmoedigend werkte, en gevaarlijke elementen
publikatiemogelijkheid gaf. De communistische medewerkers gingen daarvoor door
de knieën; pogingen om de breuk te lijmen mislukten, en het blad ging ten onder.
Het einde van het blad roept de meeste vragen op. Natuurlijk vormde de CPN op
dat moment een strak, monolitisch blok, maar waarom moesten de communistische
medewerkers zo nodig hun medewerking opzeggen? Fenna van den Burg heeft slechts
evasieve antwoorden gekregen, en ze heeft niet kritisch doorgevraagd. Marcus Bakker
zou, volgens zijn verklaringen, het artikel op eigen houtje geschreven hebben; het
lijkt niet aannemelijk dat zoiets kon gebeuren in een organisatie met een ongelooflijke
kadaverdiscipline. Dan blijkt ook dat er te weinig achtergrondinformatie werd
verzameld. De financiën van het blad, het aantal abonnees worden wel terloops
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vermeld, maar de lezer weet eigenlijk niet veel meer: was het blad rendabel in het
begin, en niet meer aan het einde? Wie gaf er geld? Igor Cornelissen schrijft in Vrij
Nederland van 25 juni 1983 dat het blad financieel gesteund werd door Meik de
Swaan, die misschien geheim lid was van de CPN. Ook Henri Wiessing, een van de
‘onafhankelijke’ re-
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dacteuren, zou in feite een CPN-lid zijn geweest. Was het blad dan toch minder een
onafhankelijk forum, en gedeeltelijk een mantelorganisatie? Dat zou dan kunnen
betekenen dat het blad voor de CPN een welbepaalde functie had die de echte
onafhankelijken niet vermoedden, en dat de partij boos werd toen de niet-communisten
te zeer doorwogen. Dat het blad dan ten onder ging aan de aanval, heeft de CPN
waarschijnijk zelf niet gewild: het commentaar achteraf was bijzonder zuur, en de
partij had een belangrijk discussieplatform verloren.
Het boek van Fenna van den Burg heeft veel gebreken. Toch is het bijzonder
belangwekkend voor al wie geïnteresseerd is in de behandelde periode en wie oog
heeft voor de historische mechanismen die zich ook in een totaal andere context toch
herhalen.
Jaak De Maere

Eindnoten:
1 Van Dale, Groot Woordenboek Frans-Nederlands, Van Dale Lexicografie/Kluwer,
Utrecht/Antwerpen, 1983, 1.579 pp., BF. 2.200, f 115.
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Boekbespreking
Filosofie
Norman Kretzmann, Anthony Kenny en Jan Pinborg (red.), The
Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge University
Press, Cambridge, 1982, 1.049 pp., £40.
De Cambridge History of Later Medieval Philosophy vormt het logische vervolg op
Guthrie's befaamde History of Greek Philosphy en Armstrong's The Cambridge
History of Later Greek and Early Medieval Philosophy. Hield de laatste zich
voornamelijk bezig met de (neo-)platoonse traditie, dit deel volgt veeleer de
aristotelische lijn en vormt in dat opzicht dus niet zonder meer een voortzetting van
de reeds ingeslagen weg. Dat verklaart waarom de redacteuren zich in dit deel, dat
strikt genomen met Abelard begint, gedwongen zagen enkele aanvullende
hoofdstukken over de laat-antieke filosofie (mn. over de ontwikkelingen van de
logica) op te nemen. Het boek laat trouwens ook als geheel een sterke nadruk op de
logica zien. Niet minder dan 17 van de 46 artikelen zijn eraan gewijd. De redacteuren
geven daarvoor twee onderling samenhangende redenen. Men wilde zich vooral
concentreren op die gebieden waarop het recente onderzoek duidelijke vorderingen
heeft gemaakt. En mede als gevolg daarvan, zo wordt gesuggereerd, bleef de
Middeleeuwse filosofische teologie buiten beschouwing. Men kan zich afvragen of
het theologisch-filosofisch onderzoek t.a.v. de Middeleeuwen werkelijk wel op zo'n
dood spoor staat als de redacteuren lijken te veronderstellen. Maar áls men besluit
de theologische aspecten van het Middeleeuwse denken weg te laten (of althans
slechts zeer summier aan te stippen), dan komt het accent inderdaad tamelijk
automatisch op de logica te liggen. Er ligt nog een andere overweging ten grondslag
aan deze duidelijke inhoudelijke oriëntatie. ‘We hope to have presented medieval
philosophy in a way that will help to end the era during which it has been studied in
a philosophical ghetto... It is one of our aims to help make the activity of contemporary
philosophy intellectually continuous with medieval philosophy to the extent to which
it already is so with ancient philosophy,’ (3) schrijven de redacteuren in hun inleiding.
Dat het Angelsaksische milieu waarbinnen dit boek is ontstaan en grotendeels
geschreven daarop zijn duidelijke sporen heeft achter gelaten ligt voor de hand. Naast
de logica krijgt zo ook de taalfilosofie en het, veelbetekenend onvertaalbare, veld
van de ‘philosophy of mind’ nogal wat aandacht, terwijl ook de metafysica vooral
in kentheoretische zin wordt opgevat. Het gevolg daarvan is ook dat sommige auteurs
duidelijk méér (Abelard, Walter Burley, de ‘Oxford Calculators’) en andere duidelijk
minder (Albertus, Cusanus, Bonaventura) aandacht krijgen dan meestal het geval is.
Zoals al duidelijk werd is het boek niet volgens personen of scholen, maar volgens
onderwerpen ingedeeld. In dat opzicht lijken de redacteuren een goede keus te hebben
gedaan. De afzonderlijke thema's komen zo in hun ontwikkeling veel overzichtelijker
naar voren dan in een biografische opzet het geval zou zijn geweest. Bovendien heeft
het boek er een duidelijk eigen karakter door gekregen, met een zeer specifieke plaats
naast en tegenover andere, reeds bestaande geschiedenissen. Wel is achterin een
uitgebreid bio-bibliografisch overzicht opgenomen dat zowel als afzonderlijke
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Ondanks de forse omvang ervan heeft dit boek duidelijk zijn beperkingen: zowel
qua onderwerpkeuze als qua geografische oriëntatie (de joodse en islamitische filosofie
van de Middeleeuwen blijft vrijwel geheel uit zicht) heeft men zich rigoureuze
grenzen gesteld. Daarin weerspiegelen zich ook de lotgevallen van de doorwerking
van de Middeleeuwse filosofie. ‘The entry of the neoscholastic revival into the general
course of philosophy can be seen in the History itself,’ schrijft P.J. Fitzpatrick in zijn
uitstekende afsluitende artikel over de neo-scholastiek. ‘It would hardly have been
written if the revival had not taken place, but it reflects many interests that would
not have been stressed by those who... worked a century and more ago for a revived
scholasticism’. (051-052) Daarmee lijkt Fitzpatrick de eerder uitgesproken hoop van
de redacteuren op een hernieuwde, niet-sectarische receptie van de Middeleeuwse
filosofie al voorzichtig te bevestigen. Duidelijk is ook dat dit boek niet buiten die
receptiegeschiedenis staat, met alle onevenwichtigheid die dat impliceert. Houdt men
dat voor ogen en vat men de kwalificatie niet als die van een eeuwig en afsluitend,
encyclopedisch monument, dan kan men hier inderdaad spreken van een
standaardwerk.
Ger Groot

Ted Cohen & Paul Guyer (red.), Essays in Kant's Aesthetics, The University
of Chicago Press, Chicago/Londen, 1982, 323 pp., £20.
In de elf essays waaruit deze bundel bestaat worden diverse aspecten van Kants
kunstfilosofie op uiterst grondige en typisch-universitair-geleerde wijze uitgediept.
Ongeveer de helft van de bijdragen is gewijd aan een interne systematisering en
verheldering van Kants esthetische denkbeelden (o.a. door een vergelijking en
aanvulling van de Kritik der Urteilskraft met relevante passages uit de kleinere
werken van Kant); de andere helft aan de discussies die vanuit verschillende hoeken
met Kant zijn gevoerd. De discussiepartners die daarbij ten tonele verschijnen wekken
soms enige verwondering. De figuren van Emerson en Wordsworth steken in het
gezelschap van Heidegger, Hume, Wittgenstein en zelfs Schiller wat merkwaardig
af. Een bibliografie besluit de bundel.
Ger Groot

Marx W. Wartofsky, Feuerbach, Cambridge University Press, Cambridge,
1982, 460 pp., £9,95.
John Dunn, The Political Thought of John Locke. An Historical Account
of the Argument of the ‘Two Treatises of Government’, Cambridge
University Press, Cambridge, 1982, 290 pp., £7,50.
Paperback-uitgaven van twee reeds eerder gepubliceerde studies. Wartofsky's
uitvoerige monografie verscheen oorspronkelijk in 1977 als, zoals hijzelf zegt, ‘the
first major full-length study of the philosophy of Ludwig Feuerbach’. Centraal daarin
staat de stelling dat Feuerbach, ook al ontwikkelde hij zich na zijn Hegeliaanse
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jeugdwerken al spoedig tot een uitgesproken criticus van Hegel en diens theoretische
dialectiek, desondanks de dialectische praktijk nooit heeft opgegeven. Juist op grond
daarvan kwam hij achtereenvolgens tot zijn kritiek op Hegel, op de theologie en
tenslotte op de filosofie zelf. Het gebrek aan aandacht voor het dialectische element
in Feuerbachs denken (misschien als gevolg van vooral Engels onderwaardering
daarvan) leidde ertoe dat hij gaandeweg nog slechts als een overgangsfiguur werd
beschouwd, een belangrijke maar uiteindelijk slechts secundaire schakel tussen de
giganten Hegel en Marx. Volgens Wartofsky is er daarbij sprake van een sterke
onderwaardering van de figuur van Feuerbach, wiens inzichten een veel grotere
diepgang en actualiteit bezitten dan de oppervlakkige slogans waarmee hij meestal
wordt geassocieerd wel doen vermoeden.
In zijn studie uit 1969 probeert John Dunn de theorieën van Locke zo zuiver
mogelijk vanuit hun historische context te verstaan, zonder (zoals Wartofsky wél
doet t.a.v. Feuerbach) lijnen door te trekken naar het heden. Enigszins onthutsend
stelt hij vast dat de zeggingskracht van Locke's politieke theorieën voor onze tijd
nog slechts uiterst gering is. Zich teweer stellend tegen zowel de marxistische als de
gangbare liberalistische interpretaties (dit laatste vooral in discussie met MacPherson),
betoogt hij dat Locke vooral gezien moet worden tegen de Calvinistische achtergrond
waardoor zijn denken ten diepste werd bepaald. Plaatst men Locke in zijn eigen
milieu, dan wordt veel duidelijk van wat anders niet inzichtelijk en incoherent blijft,
maar begrijpt men ook waarom Locke eigenlijk weinig meer heeft bij te dragen aan
de huidige politiek-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

89
filosofische discussie, die qua religieuze achtergrond zo hemelsbreed verschilt van
de leefwereld waarin hij schreef en dacht.
Ger Groot

Godsdienst
Panc Beentjes, Jesus, de zoon van Sirach. Een inleiding tot het geschrift
van Jesus Sirach met commentaar bij de lezingen volgens het Romeins
Lectionarium in de driejarige zondagscyclus, Altiora, Averbode, 1982, 109
pp., BF. 350.
‘Door Gods zegen ben ik vóóraan gekomen en heb als een druivenplukker de perskuip
gevuld’ (Sir. 33:16). Met deze woorden tekent Sirach zelf zijn activiteit als
‘schriftgeleerde wijze’ die zich verdiept in de wetten, orakels en spreuken van de
vaderen om er lessen uit te trekken die zijn tijdgenoten (ca. 200 v.Chr.) in staat
moeten stellen om - bewust van de ‘eigen beslissingsbevoegdheid’ (65) en de
‘bivalentie van de werkelijkheid’ (92) - in de ‘vreze des Heren’ (45), deemoedig
(61), eerlijk bij de ‘afrekening’ en gemanierd bij ‘banketten en drinkgelagen’ (83
v.), vergevingsgezind (88) en vol ontferming over zwakkeren en verdrukten (94) in
Gods wondere wereld te leven. Bijzonder opvallend klinkt daarbij in zijn spreuken
en hymnen een oproep tot trouw aan de eredienst van de Sionstempel, voor hem het
‘centrum van Gods openbaring’ (75). Nijvere druivenplukker zoals zijn meester Jesus
Sirach, biedt Beentjes ons - niet alleen in de eigenlijke inleiding (8-45), maar ook in
zijn verdere commentaar - een volle perskuip informatie over de boeiende lotgevallen
van de Hebreeuwse en Griekse tekst van het Sirachboek, over de bewogen wereld
en de complexe figuur van zijn auteur en over de stand van het onderzoek. Ofschoon
de zeven Sirachlezingen uit de zondagsliturgie waaraan het tweede deel (46-96) is
gewijd, slechts enkele korte perikopen uit het 51 capita tellende Sirachboek
vertegenwoordigen, weet Beentjes er een afgerond beeld uit te persen dat de eigen
schrijftrant en het disparate maar anderzijds ook zeer persoonlijke gedachtegoed van
Sirach, zoals boven geschetst, duidelijk in het licht stelt. Kenmerkend voor het
commentaar is de aandacht
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die besteed wordt aan allerlei stilistische kenmerken van perikopen en secties
waardoor structuur en samenhang op soms verrassende wijze herkenbaar worden.
Op de verhouding tot de corresponderende evangelielezingen wordt slechts terloops
ingegaan, zoals in de vermelding van ‘duidelijke aanknopingspunten’ tussen Sir.
24:1-22 en Joh. 1:1-18 (78) en in de constatering dat de keuze van Sir. 27:4-7 als
aanloop naar de lezing uit Lucas 6:39-45 eerder op een verkeerde interpretatie van
de Sirachtekst berust (84). Toch blijkt uit het geheel van de behandeling dat Sirach
- hoe behoudsgezind en wars van nieuwlichterij hij ook was - in menig opzicht een
brugfunctie vervult tussen de leer van het Oude en die van het Nieuwe Testament.
Het is dan ook verheugend dat wat eenmaal een ‘liber ecclesiasticus’ was, een
handleiding zowel voor joden als voor christenen, opnieuw in de belangstelling is
gekomen en door dit 41e ‘Cahier voor levensverdieping’ ook bij het
Nederlandssprekende publiek op deskundige en frisse wijze onder de aandacht wordt
gebracht.
J. Luyten

R. Borger e.a., Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Band I (Rechtsund Wirtschaftsurkunden), Lieferung 2: Staatsverträge, Gütersloher
Verlagshaus Gerd Mohn, 1983, 129-189 pp., DM. 48.
Het oudoosterse tekstmateriaal dat men in deze tweede katern verzameld heeft is
godsdiensthistorisch én literair gezien van het grootste gewicht voor de interpretatie
van een niet gering aantal oudtestamentische passages (o.a. de Tien Woorden, het
gehele boek Deuteronomium en Jozua 24). Sedert ongeveer twintig jaar is men er
namelijk van overtuigd dat de staatsverdragen zoals die werden gesloten tussen
Akkad, Hatti, Egypte, Ugarit, Assur en Aram bij het creëren en componeren van
Israëls theologische literatuur een rol van betekenis hebben gespeeld. De verhouding
tussen God en zijn volk Israël wordt namelijk niet zelden beschreven in termen van
het staatsverdrag. De grootvorst, de overwinnaar, legt aan de overwonnene, de vazal,
allerlei verplichtingen en wetten op. En het lijkt mij geenszins toeval dat de nogal
heftige discussie tussen oudtestamentici over het begrip ‘verbond’ zich in dezelfde
periode afspeelt als de ontdekking van deze oudoosterse vazalverdragen. Ik vind het
daarom ronduit zonde dat in dit tweede katern nergens een inleiding te vinden is over
de historische, politieke achtergrond van het staatsverdrag en de structuur van dit als
literair genre voorkomend verschijnsel. Hetgeen ik ook al bij de bespreking van het
eerste katern heb opgemerkt (Streven, februari 1983, 471-472) blijft hier onverkort
gehandhaafd. De samenstellers hebben werkelijk ál hun vakkennis aangewend om
de oude - zéér interessante - teksten zo accuraat mogelijk te vertalen, maar zijn de
relatie met het Oude Testament (en dat is, getuige de titel van dit standaardwerk,
toch het hoofddoel) volledig uit het oog verloren. Een tweetal afkortingen die in dit
deeltje herhaaldelijk voorkomen, te weten Vs (pp. 131 vv.) en Rs. (pp. 132 vv.),
worden niet nader verklaard. Soms bekruipt mij het gevoel dat deze serie ál te
wetenschappelijk van opzet is. Zoals het nu gaat, worden er duidelijk kansen gemist;
ik hoop dat toekomstige katernen mijn pessimistische kijk zullen logenstraffen!
Panc Beentjes
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D. Monshouwer, Leviticus (Verklaring van een Bijbelgedeelte), Kok,
Kampen, z.j. (= 1983), 110 pp., f 16,50.
Het boek Leviticus, dat in de joodse canon wordt overgeleverd onder de naam ‘Hij
roept’, is in het christendom hoogstwaarschijnlijk het minst gelezen geschrift van
heel de Bijbel. Het boek dat in zijn huidige vorm dateert uit de periode van de
Babylonische ballingschap wordt niet zelden bestempeld als achterhaalde rituele
wetgeving en derhalve afgedankt (met één merkwaardige uitzondering overigens:
de bepalingen over homoseksualiteit!?). Wie er ondanks al deze weinig bemoedigende
gegevens niettemin tóch in begint te lezen, komt al spoedig voor de vraag te staan:
‘Wat is de zin, dat dit boek door synagoge en kerk is meegenomen en gelezen; wat
is het onderricht, welk woord van dag tot dag valt er in dit boek te horen, tot op de
huidige dag?’ (p. 13). Met deze vraag gaat de auteur, die sedert 1975 hervormd
predikant is te Hoevelaken, het bijbelboek te lijf. Hij schaart zich - mijns inziens zeer
terecht - aan de zijde van K. Bouhuijs en K.A. Deurloo die in dit verband hebben
opgemerkt: ‘De praxis van Leviticus ligt niet in het uitvoeren van het ritueel, maar
in het actualiseren van de vertel-
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ling’ (De stem in het gebeuren, Baarn, 1974, p. 76). Dat Leviticus een weldoordacht
stuk literatuur is blijkt uit de verrassende structuur die Monshouwer aan dit geschrift
weet te ontfutselen (pp. 13-16). Uit allerhande correspondenties blijkt dat Leviticus
gecomponeerd is als een concentrische vorm met hoofdstuk 16 in het midden. En
dát geeft weer aanleiding tot opmerkingen over het liturgisch kader van het geschrift,
dat mijns inziens niet toevallig het hartstuk vormt van de vijf boeken van Mozes!
Gezien de omvang van Leviticus was het niet doenlijk om van het gehéle boek een
vertaling en een verklaring te presenteren; meer dan enkele lijnen trekken was niet
mogelijk. Gelukkig zijn het wel dikke hoofdlijnen geworden. De vertaling van de
Leviticusfragmenten is - behoudens een drietal wijzigingen - van de hand van dominee
Piet Oussoren en werd al eerder gepubliceerd in De Eerste Lezing (Voorburg 1981),
een tijdschrift dat een soort workshop is voor uit de grondtekst vertaalde
bijbelfragmenten. Ik ben erg blij met het verschijnen van dit boek. Het zal velen naar
mijn mening heen helpen over die beruchte drempelvrees die er in het christendom
nu eenmaal voor Leviticus bestaat. Men vindt er goede en mooie aanzetten tot gezond,
vruchtbaar bijbellezen. Jammer dat op sommige plaatsen dermate literair-verhullend
wordt geschreven, dat het de lezer grotendeels zal ontgaan wat de auteur nu eigenlijk
bedoeld heeft te zeggen.
Deze ‘Verklaring van een bijbelgedeelte’ betekent niet alleen een aanwinst voor
de serie, het is zeker ook een trendsetter in ons taalgebied voor het lezen van ‘Hij
roept’.
Panc Beentjes

Fritz Stolz, Das erste und zweite Buch Samuel, Theologischer Verlag,
Zürich, 1981, 310 pp., s.Fr. 33,50/DM. 37.
Wanneer wij in een Bijbeluitgave de boeken 1 en 2 Samuël opslaan en er in beginnen
te lezen, zullen we ons zelden of nooit realiseren dat we te maken hebben met een
literaire schepping, die een tamelijk gecompliceerde ontstaansgeschiedenis heeft
gekend. Bovendien moeten we bedenken dat deze boeken zich bezighouden met het
ontstaan van het koningschap (een theologisch niet neutraal item). Terwijl we er
tenslotte óók nog rekening mee dienen te houden dat de oudtestamentische
geschiedschrijving van totaal ándere veronderstellingen vertrekt dan hedendaagse
historiografen. Ziedaar de niet geringe obstakels waarvoor de bijbelcommentator
zich gesteld ziet. In een Inleiding van ruim tien pagina's (pp. 11-21) weet Fritz Stolz,
verbonden aan de universiteit van Zürich, de geïnteresseerde leek nieuwsgierig te
maken naar de verhalen zélf en de functie die zij binnen het geheel vervullen. Het is
een sober, doch zeer functioneel commentaar geworden, waarbij het velen zal
verheugen dat elke vorm van exegetische vaktaal consequent is vermeden.
Hebreeuwse en Griekse woorden zal men er slechts sporadisch in aantreffen, hetgeen
de leesbaarheid alleen maar ten goede komt. Wie snel iets wil opzoeken kan terecht
in een trefwoordenregister en in een lijst van topografische namen, die verwijst naar
een grote uitklapbare kaart van Palestina. De slogan waarmee deze Zürcher
Bibelkommentare worden aangeprezen (‘fundiert und verständlich’) is voor de uitleg
van de boeken Samuël méér dan toepasselijk! Mijn enige punt van kritiek betreft het
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feit dat men nergens in dit commentaar een verwijzing vindt naar verdere literatuur
op de boeken 1 en 2 Samuël. En dát in een bijbels geschrift waarin zoveel hete
hangijzers worden aangevat!
Panc Beentjes

Pedagogie
Arnd Stein, Wenn Kinder aggressiv sind, Kösel, München, 1983, 173 pp.,
DM. 19,80.
Stein beschrijft heel bevattelijk in welke vormen agressie zoal voorkomt en wat er
de oorzaken van zijn (deel I). Hij argumenteert overtuigend dat een aangeboren drang
tot agressie niet bestaat. In een tweede deel trekt hij de lijn door naar de agressiviteit
van de ouders en knoopt er zijn concrete raadgevingen aan vast die uiteindelijk hierop
neerkomen dat de ouders zich meer bewust moeten worden van hun houdingen die
agressie oproepen bij hun kind en van de motieven die hun houding bepalen. De
ervaring die Stein heeft met ouders en kinderen op zijn spreekuur maakt hem
voorzichtig; hij weet dat het gemakkelijker is een reeks oorzaken van agressie te
vermelden dan er
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één met zekerheid aan te wijzen. Het lezen van dit boek zal de ouders wel niet meteen
aan een oplossing helpen; het kan hun wel een meer genuanceerde kijk geven op het
gedrag van hun kind en hun eigen reacties. Het beste zou het nog zijn als dit boek
ouders aanmoedigt om zonodig hulp te vragen bij een pedagogisch team.
G. Boeve

Jürgen Zimmer (Hrsg.), Pädagogik der Befreiung. Lernen in Nicaragua,
Kösel, München, 1982, 238 pp., DM. 22.
Er blijft een berg werk te verzetten wanneer een volk zijn revolutie gewonnen heeft
tegen een dictatuur die de ruggesteun had van de Verenigde Staten. Dit is de
verrassende les die doorheen alle variaties van deze bundeling essays op de lezer
afkomt. Daarbij leert hij stilaan de inhoud van het woord ‘revolutie’ begrijpen en
waarom het voor en na terugkeert alsof er geen datum was (19 juli 1979) waarop de
overwinning uiteindelijk behaald werd. Het woord betekent nu: ‘alles wat wij
voorhadden met ons gewapend verzet, al wat we wilden veranderen ten bate van het
volk nu inderdaad uitvoeren’. Pedagogiek, opvoeding, onderwijs, het zijn slechts
onderdelen van een sisyfusarbeid, van een immense strijd met heel beperkte middelen.
Het is zoeken en uitproberen en evalueren in een land dat volkomen aan de grond
zat. Want de buitenlanders hebben hun plantages verlaten, hulp van rijke landen blijft
lang uit, de bevolking begrijpt nauwelijks wat de leiding voorheeft, er zijn ‘verliezers’
die tegenwerken, gestraften die opnieuw opgenomen moeten worden. Het zijn al de
concrete gegevens, meer dan de verklaringen en plannen van de regering, die een
bevattelijk beeld geven van de toestand. In de plannen komen twee tendensen voor:
1o - de mensen zoveel mogelijk duidelijk maken dat zij zelf hun noden moeten en
kunnen oplossen als ze daar maar (democratisch) samen bij zoeken en werken; daarom
het basisonderwijs tot in de meest verlaten gehuchtjes brengen;
2o - het traditonele onderwijs laten varen als het niet te verbinden is met de
onmiddellijke nood; de leerlingen in het plaatselijk werk inschakelen zodat ze mee
voorzien in het dagelijkse onderhoud.
Het boek is een verzameling van getuigenissen en officiële stukken, bijeengebracht
door Jürgen Zimmer, een Berlijns professor, die twee maal naar Nicaragua uitgenodigd
werd voor overleg over nieuwe aanzetten van onderwijs. Het is te vroeg samengesteld
om resultaten aan te kondigen, behalve dan het succes van de alfabetisatiecampagne.
De kaleidoscoop van anecdoten, indrukken, verslagen, plannen, gesprekken geeft
een wat verbrokkeld maar levendig beeld van de nasleep van de onderdrukking en
de hoopvolle inzet voor een vrije ontwikkeling.
G. Boeve

Literatuur
Mireille Cottenjé, Mist, Manteau, Antwerpen, 1983, 100 pp., BF. 325.
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Mist is de tweede, gewijzigde en vermeerderde druk van de verhalen die Cottenjé
geschreven heeft in de periode 1967-1968. Voor een deel zijn het autobiografische
geschriften waarin assertieve uitspraken en een agressieve retoriek de kracht moeten
suggereren waarmee de schrijfster tegen de rotsblokken van de mannenmaatschappij
en het monogame huwelijk schopt. Ondanks het verbale geweld waarmee feiten als
gewijzigde man-vrouw verhoudingen, vrouwenemancipatie, abortus en dgl. ter sprake
gebracht worden blijkt er in de werkelijkheid maatschappelijk en legaal weinig of
niets te veranderen. Mist is daarom wel een goed gekozen titel voor deze
verzamelbundel.
J. Gerits

Gerard Reve, Wolf, Manteau, Amsterdam, 1983, 215 pp., BF. 450.
In een vraaggesprek met H.U. Jessurun d'Oliveira van 20 j. geleden heeft Reve gezegd
dat zijn schrijversideaal erin bestond ‘in een bepaalde bijzonder toegespitste
problematiek de algemeen menselijke problematiek te weerspiegelen’. Van die
bijzondere problematiek - de homoseksualiteit - en de algemene menselijke
problematiek die daarin tot uiting komt: het Verlangen van de mens naar de Andere,
is de lezer door de boeken van Reve in de voorbije 20 j. goed op de hoogte gebracht.
Wolf is de zoveelste variatie op het bekende thema geworden.
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Een ‘nieuw’ element zou men de ontdekking van Wolf kunnen noemen dat zijn
partner in de woonwagen waarmee hij rondreist (een variant van de vrachtautomobiel
uit ‘Een circusjongen’) eigenlijk nog meer van knapen dan van mannen houdt. Als
een soort zelfcensuur heeft de auteur dan het arme sprookjesachtige land ‘Pauvranië’
geschapen waar geen jonge kinderen uitgevoerd mogen worden. Met Wolf is Reve
op een punt gekomen waar hij zich uitgeschreven mag achten. Hij kan natuurlijk nog
oeverloos dezelfde boeken met dezelfde woorden blijven schrijven en ze voor grof
geld verkocht zien te krijgen.
J. Gerits

Renée van Hekken, Het stilstaand uur van de schorpioen, Manteau,
Antwerpen, 1983, 119 pp., BF. 325.
Heimwee naar vroegere, beter geachte tijden is een sentiment dat in de stroming van
het nieuw-romantisch proza krachtig aanwezig is. Dat verleden hoeft zelfs niet veraf
te liggen. De oliecrisis van de jaren '70 die Arabische prinsen, emirs en sjeiks
fabelachtig rijk gemaakt heeft is al ver genoeg. S. heeft er een roman over geschreven.
Over Siri El Addah, afkomstig uit Saoedi-Arabië, die in het Westen echter gestudeerd
heeft, met een kleurloze Belgische zakenman getrouwd is, een zoon heeft van haar
eerste minnaar, ondertussen een steenrijke oliesjeik geworden, die haar na 10 j. terug
komt opeisen. 10 j. Europa is te weinig opdat ze neen zou zeggen, maar teveel opdat
ze een haremvrouw zou worden. Zo wordt Siri een gescheiden vrouw, die alleen
woont in een villa met haar kinderen en voor kortere of langere perioden de préférée
is van Saoud. Van Hekken heeft een verhaal geschreven over de
Oost-West-tegenstellingen waarin de schijn moeiteloos tot werkelijkheid is verklaard.
Hoe anders moet men volgende ‘klacht’ van de in grote luxe levende Siri verklaren:
‘Het leven was hard en er was in het hare geen tijd voor spelletjes’ (p. 58)? Het is
dan ook zeer de vraag of in de fata morgana die S. gecreëerd heeft enige geldigheid
toegekend kan worden aan de vele uitspraken over vrouwen en vrouwenemancipatie.
Het stilstaand uur van de schorpioen is te mooi om waar te zijn, te dubbelzinnig om
echt te kunnen ontroeren.
J. Gerits
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Diet Verschoor, Schorrebloem, Manteau, Amsterdam, 1983, 142 pp., BF.
350.
Een nog jonge moeder van drie kinderen, getrouwd met een man met een behoorlijke
baan, wil op een dag zichzelf en haar jongste dochtertje bevrijden van dit leven dat
zij als onleefbaar aanvoelt. Er wordt therapeutisch ingegrepen en de vrouw, Hester
Hage, laat zich vrijwillig interneren. De psychiater met de doorzichtige naam,
Heldering, zal er moeten proberen achter te komen waarom Hester een schorrebloem
is geworden waarvoor de grond niet zilt genoeg kan zijn, zo zilt dat alles afsterft (p.
59). Via gesprekken met Heldering en met medepatiënten, brieven aan haar dochtertje,
flash-backs uit haar verleden wordt het antwoord beetje bij beetje gegeven. Niet
volgens de recepten van een mode-psychologie, niet met de apostolische ijver van
zelfhulpgroepen, niet met de wanhoop vol ironie en cynisme van de romantische
schrijfster, maar levensecht, bloedwarm en ontroerend overtuigend. Het leven van
Hester Hage staat veraf van het realistische huis-, tuin- en keukenbedrijf. Zij is de
moeder van sprookjes die vergeet te koken en die er zomaar kan zitten zonder iets
te ondernemen. Als haar man haar meedeelt een vriendin te hebben, dan heeft ze het
gevoel dat haar huwelijk een val geworden is. In de inrichting wordt het haar en
meteen ook de lezer duidelijk dat ieder mens uit zichzelf de kracht moet putten om
(verder) te leven, dat het gekoesterde verleden of de nestwarmte van thuis geen wissel
is voor de toekomst en dat het huwelijk geen sprookje is. Alleen in een roman wellicht
kan de psychische evolutie van een mens zo helder voorgesteld worden en is er een
uitkomst voor het diepste menselijke verdriet.
J. Gerits

Loeki Zvonik, De eerbied en de angst van Uri en Ima Bosch, Manteau,
Antwerpen, 1983, 158 pp., BF. 350.
Reeds in haar vorige roman Duizend jaar Thomas (1979) heeft de schrijfster de
wreedheid en gewelddadigheid van onze 20ste eeuw op een doordringende manier
beschreven en het is ook het centrale thema in haar nieuwe roman. Hij bestaat uit
twee luiken: enerzijds het verslag van het herstel van Uri, een polemoloog, na een
zeer zwaar auto-ongeluk, anderzijds een verzameling teksten - in het spoor van de
documentaire roman - over de actuele pogingen om tot vrede en ontwapening te
komen maar ook over de mislukkingen in het verleden (Hiroshima e.a.) en de
apocalyptische tekens in het heden (Seveso e.a.). Als literaire compositie is het een
hybridische roman geworden omdat de persoonlijke problematiek van de polemoloog
Uri en zijn vrouw Ima te impliciet gebleven is, terwijl het documentaire gedeelte
soms te nadrukkelijk gepresenteerd wordt. Dat neemt niet weg dat ik het boek ten
zeerste kan aanbevelen aan allen die de vredesopvoeding ter harte gaat. De lectuur
van De eerbied en de angst van Uri en Ima Bosch nodigt niet alleen uit tot nadenken
over vrede en ontwapening, maar spoort ook aan tot actie en daadwerkelijk
engagement opdat de visioenen van Bosch geen werkelijkheid zouden worden in een
Euroshima van de 20ste eeuw.
J. Gerits

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

Theater
Arnold Aronson, The History and Theory of Environmental Scenography,
UMI Research Press, Ann Arbor, Mich./Bowker Publ. Comp., Epping,
Essex, 1981, 282 pp., $51.
Opgehangen aan een vrij recente vakterm binnen het theater, toont deze dissertatie
de lange traditie aan van wat met het begrip bedoeld wordt. Gegroeid uit een soort
adstructiedrang, wordt het thema geleidelijk zelfstandig en levert zo het bewijs een
vitale schakel te zijn binnen historische evolutiepatronen. Als breed principe betekent
de kern van het begrip de inlijsting van een niet-frontale produktievorm, een afwijking
alvast van het (al dan niet italianiserende) schema van de dualiteit tussen scène en
publiek. Hierbij komen alle denkbare vormen van de desintegratie van deze as ter
sprake, wat leidt tot multifunctionaliteit, perspectiefvariantie en
theatraliteitsverschillen. De grote verdienste van deze studie ligt dan ook veeleer in
het natekenen van een historisch-constante weerstand vanwege de theatermakers
tegen de confrontatiedispositie van het podium, zonder echt een definitieve status
qaestionis te geven van wat de respectieve en
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relatieve verdiensten van iedere verzetsdaad precies hebben ingehouden. De
schakeringen en tendensen zijn nochtans allemaal opgenomen: de conventie en de
reactie erop, de pogingen om de scenische ruimte in en om het publiek heen te leggen,
de opvallende activiteit in dezen in de Sovjetunie, de aspecten van de happening van
de jaren 50 en 60, bestaande ruimten die omgestructureerd worden en andere die
ongeretoucheerd blijven, de ruimte als objet trouvé en als gemanipuleerde verbeelding.
Andermaal vormen de illustraties meer betoog dan begeleiding.
C. Tindemans

Andrew DeShong, The Theatrical Designs of George Grosz, UMI Research
Press, Ann Arbor, Mich./Bowker Publ. Comp., Epping, Essex, 1982, 182
pp., $50.
Met 45 illustraties als bewijsmateriaal analyseert S. het scenografische werk van de
bekende Weimar-tekenaar G. Grosz (1893-1959), meer vertrouwd door zijn
cartoon-achtige satire dan door zijn theaterwerk. Grosz stamt, verwant met de
gebroeders Herzfelde, uit de Berlijnse dada-beweging die wil opruimen met de
burgerkunst. De meeste ontwerpen van Grosz blijven in de tekenmap steken, komen
niet tot uitvoering. Dat maakt ze ondertussen niet minder belangrijk en met name
zijn scenische visie op Methusalem (Y. Goll) in 1922 vertegenwoordt een codex van
zowel afwijzing als programma. Over de hele wereld bekend zijn echter zijn
ontwerpen voor de collaboratie met E. Piscator in Schwejk in 1926. Telkens test
Grosz de grenzen van artistieke vrijheid uit, van boosaardige, subversieve karikatuur
tot thematische rebellie en geïnverteerde komiek. In 1933 vlucht hij naar de VSA;
hij gaat er volkomen ten onder in bourgeoise bestelkunst; van zijn
politiek-dogmatische opstelling is geen spoor terug te vinden. Deze dissertatie put
zichzelf nochtans uit in beschrijving en annotatie en is minder degelijk in de
contextuele interpretatie; vandaar wellicht de regelmatige overschatting van de
zelfstandigheid van het decoren kostuumontwerp voor de coöperatiekunst die het
theater nu eenmaal is.
C. Tindemans

R.L. Held, Endless Innovations. Frederick Kiesler's Theory and Scenic
Design, UMI Research Press, Ann Arbor, Mich./Bowker Publ. Comp.,
Epping, Essex, 1982, 258 pp., $50.
De Weense architect F. Kiesler (1890-1965) houdt zich in het begin van de jaren 20
wel met scenografie bezig maar zijn verdienste ligt zonder meer in de sfeer van het
utopische schouwburgontwerp, als aanhanger van De Stijl-Beweging. De meeste
van de uitdagende schetsen bleken financieel niet uit te voeren. Op de biografische
(sedert 1926 in de VSA) maar vooral toch de theoretische perspectieven concentreert
zich deze dissertatie, die tegelijk nauwkeurig analyseert wat Kiesler voor de scene
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en de testopvoeringen van de Juilliard School of Music heeft ontworpen. De criteria
en de uitgangspunten die deze theorie en praktijk hebben geschraagd (het zgn.
‘correalisme’) worden in hun kunstdoctrinaire context geplaatst. Het is een daad van
eerherstel, van redding wellicht (t.o.v. de beter bekende Bauhaus-ontwerpen en
waarvan Kiesler zich minstens onderscheidt bij alle gelijktijdigheid), van rechtvaardige
toekenning van voorrang en waarde, nu toch hier en daar bescheiden
schouwburgruimten oprijzen die niet aan de architectonische buitenstructuur alle
voorrang geven maar aan de theatrale functionalistische binnenstructuur van
verbeeldbaarheid en verbeelding.
C. Tindemans

J. Thomas Oosting, Andrea Palladio's Teatro Olimpico, UMI Research
Press, Ann Arbor, Mic./Bowker Publ. Comp., Epping, Essex, 1981, 217
pp., $51.
Het Teatro Olimpico te Vicenza (1585) is de eerste vaste schouwburg op het Europese
vasteland speciaal ontworpen en uitgevoerd voor opvoeringen. Renaissance-architect
Andrea Palladio ontwierp het en zijn zoon Silla voltooide. De schouwburg werd geen
aanleiding tot imitatie. In aanleg is dit theater een poging tot reconstructie van het
oude, het Romeinse theater. Deze studie probeert de bronnen en de invloeden op te
tekenen die Palladio tot deze optie hebben gebracht. Hij onderzoekt daarom het
Romeinse modelbegrip binnen de renaissance (de Vetruvius-manie), reconstrueert
Palladio's archeologische en architectonische scholing,
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zijn ervaring in de omgang met schouwburgaccomodaties en tenslotte het Teatro
Olimpicoplan. De conclusie moet luiden dat een antiquarische, minder een
theatraal-histrionische opzet heeft bestaan; het geheel is kenmerkend non-Vitruviaans
omdat andere invloeden (stijlconcept en praktische toevoegingen) te dominant zijn.
Mathematische vergelijking staaft deze opinie. Het illustratiemateriaal alleen al maakt
deze studie (iets te letterlijk toch) onbetaalbaar.
C. Tindemans

Frances Gray, John Arden, Macmillan, London, 1982, pb., 173 pp., £2,95.
Dit is een strijdlustige verdediging, soms verheerlijking van wat in S.'s (toch ook in
mijn) ogen een miskend, minstens onderschat dramatisch auteur is. Waarom dit
mogelijk is (geweest), waar zoveel onzin over onze planken gaat, tracht ze te
verklaren. Daarin speelt beslist Ardens wat weerbarstige temperament, artistieke
eigengereidheid, recent ook nog zijn politieke eenzijdigheid een rol. Dramatisch
echter blijft hij een structureel vernieuwer; zijn taalvermogen zet zich af tegen de
verbale conversatie-grauwheid van zoveel praatlustig, als realistisch valsgeprezen
Brits drama. Zijn omgang met, ook zijn eisen aan de theaterscène wijzen op een
fundamentele opvatting die niet copiërend, reconstruerend, alluderend blijft maar
van de verbeeldingsruimte een demonstratie van opstelling en visie afdwingt die wel
in groteske vervreemding bij veel minder begaafde auteurs geduld wordt (ofschoon
ook een E. Bond in het Britse theater verfoeid blijft!) maar niet als deze grondhouding
rechtstreeks het actualiteits-bewustzijn van tijdgenoten raakt.
C. Tindemans

Kate Davy, Richard Foreman and the Ontological-Hysteric Theatre, UMI
Research Press, Ann Arbor, Mich.-Bowker Publ. Comp., Epping, Essex,
1981, 253 pp., $51.
R. Foreman (als regisseur in april-mei 1984 bij het Ro-theater werkzaam) behoort
tot het soort theaterregisseurs te New York dat, in de consequente voortzetting van
het Amerikaanse surrealisme, het theater hanteert als een artistiek medium dat om
zijn autonomie, zijn ondeelbaarheid een eigen waarde en functie vertegenwoordigt
en daarom ingrepen toestaat en oplegt zoals ze in de jongste uitingen van beeldende
kunst en muziek vanzelfsprekend zijn geworden, zij het nog steeds voor een gering
aantal liefhebbers of kenners. Illogica en irrationaliteit vallen daarbij wellicht vlugger
op dan systeemdenken en intentionaliteit. Dat deze fundamenten de vele
eigenaardigheden van de theatrale beeld-taal verantwoorden, tracht S. zorgvuldig
aan te tonen in deze dissertatie. Zij parafraseert geduldig en nuttig hoe ontstaan en
opzet, structuur en methode, intentie en functie, manipulatie van technieken en
procédés van creatief vinden de zin opleveren voor de kenmerken van theatertekst
(geen dramatische tekst), de integrerende scenografie, de ensceneringsstrategie, de
regieconceptualiteit en, niet de minste opzettelijke dimensie, de toeschouwersrelatie.
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Zij zet uiteen dat en welke symbolistisch-expressionistische reminiscenties aan te
treffen zijn, met ingrediënten van activiteitsgebieden (zoals fysica, psychologie,
filosofie) die niet meteen tot de schone kunsten worden gerekend. Beeld-theater kon
het trefwoord zijn als je het maar losmaakt van de picturaal-sculpturale allusie; taal
(als produktiemedium van mentale, niet materiële zin) sluit daar organisch op aan.
Daarom is het zowel produktieve als receptieve focus-begrip hier zo belangrijk. In
de voorzichtige maar onhermetische benadering van deze moeilijke, impopulaire
maar erg belangrijke theatermaker binnen de onmiddellijke actualiteit slaagt S. in
haar behoefte verstaan en begrijpen iets dichter tot elkaar te brengen.
C. Tindemans
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God in West-Europa
Jan Kerkhofs
De laatste jaren werden in ons taalgebied verschillende min of meer vulgariserende
werken over God gepubliceerd die trachtten in te gaan op de Godsvraag zoals deze
vandaag wordt gesteld, op het eigen zoeken en op de specifieke moeilijkheden van
de geseculariseerde mens en christen1. Uit deze publikaties blijkt dat de
God-is-dood-theologie wel achterhaald is, maar dat de vraag naar de vindplaats van
God en om welke God het gaat, lang niet altijd bevredigend wordt beantwoord. Dit
artikel wil niet theologisch op deze vraag ingaan. Het wil wel vanuit de gegevens
van een groot Europees waardenonderzoek, de EVSSG-survey2 nagaan welke
opvattingen over God in West-Europa in het laatste kwartaal van de 20e eeuw
gehuldigd worden en hoe deze opvattingen in de nabije toekomst vermoedelijk zullen
evolueren. Naar aanleiding hiervan worden enkele vragen geformuleerd voor
gelovigen en theologen.

Is God oud en rechts?
Heel in het algemeen geloven de meeste Westeuropeanen in ‘God’ (75%, terwijl
85% zich ‘christen’ noemt)3. Zij doen dit minder dan in de VS

1

2

3

Zie o.m. H. Arts, Het ongeloof gewogen, Antwerpen, 1982, H.-E.- Mertens, Waaraan je hart
zich hecht. Geloof als waardenbeleving, Leuven, 1982, W. Thys e.a., Ik zal er zijn. Lees- en
werkboek over ‘God’, Antwerpen, 1982.
European Value Systems Study Group-survey: zie hierover meer in J. Kerkhofs, Geweten,
spijt en zonde in West-Europa, in Streven, dec. 1982, p. 195 en vlg. Een eerste analyse van
de gegevens werd juist gepubliceerd door J. Stoetzel, Les valeurs du temps présent, P.U.F.,
Parijs, 1983. Voor het thema van dit artikel verwijzen wij ook naar P. Delooz, Qui croit en
quoi? in Lumen Vitae, 38, 1983, nr. 2, pp. 127-140 (geschreven op basis van de
EVSSG-gegevens) en naar de bijdrage van K. Dobbelaere, Godsdienst in België, in het
verzamelwerk dat de Belgische gegevens uit de EVSSG-survey analyseert en in 1984 zal
verschijnen in J. Kerkhofs, R. Rezsohazy, e.a., Waarden in België (voorlopige titel), Lannoo,
Tielt. De survey is gebouwd op 12.463 interviews, representatief voor 220 miljoen Europeanen
van 18 tot 75 + jaar. Wanneer wij verder over West-Europa spreken, hebben wij het over de
volgende landen: Groot-Brittannië, Ierland, Noord-Ierland, Frankrijk, België, Nederland, de
Bondsrepubliek, Spanje, Denemarken en Italië.
We kunnen hier niet ingaan op de ambiguïteit van de term ‘god’. Deze beladen term verhindert
niet zelden de werkelijke God bespreekbaar te maken. Ook in de survey zijn nuances
belangrijk: 75% zegt in God te geloven; 16% zegt niet in God te geloven; 9% weet het niet
of geeft geen antwoord. Slechts 5% zegt overtuigd atheïst te zijn.
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(met 95% godgelovigen tegenover 90% christenen, terwijl de zwarten en de
Spaanssprekenden nog hoger scoren, nl. 97%). In Zweden daarentegen zijn er 52%
godgelovigen, terwijl 95% zich ‘christen’ noemt! Het blijkt dus reeds dat lang niet
alle ‘christenen’ zeggen in ‘God’ te geloven.
Katholieken geloven meer in God dan protestanten (87% tegen 75%). Onder de
protestanten zijn er opvallend veel (31%) die zich ‘niet religieus’ noemen, onder de
katholieken 18%. Overigens praktizeren protestanten niet alleen veel minder
regelmatig, maar ook inhoudelijk geloven zij over het algemeen minder dan de
katholieken.

Tabel 1. Verhouding in % van geloofsovertuigingen
geloven in:
leven na de
dood

totaal Europa katholieken
43
52

protestanten
38

zonder religie
13

bestaan van ziel 58

66

56

24

zonde

57

64

59

20

duivel

25

30

20

5

God lijkt niet alleen eerder ‘katholiek’ te zijn, hij wordt ook meer bevestigd door
wie zich politiek rechts situeren. Elke geïnterviewde werd gevraagd zich op een
10-punt schaal te situeren volgens zijn grotere of geringere voorkeur voor ‘links’ of
‘rechts’. De inhoud van deze beide kwalificaties werd niet omschreven. Uit de analyse
van de antwoorden blijkt dat rechts eerder orde, links eerder verandering impliceert.
Godsgeloof en belangrijkheid van God nemen toe van links naar rechts, volgens een
haast volmaakte Gauss-curve.
Zij die meer in God geloven en zij die God in hun leven belangrijker vinden, kiezen
duidelijk meer voor het behoud van traditionele waarden. Voor de identiteit van de
eigen persoon en van een samenleving kan dit grote voordelen bieden. Het kan echter
ook het nadeel opleveren dat God eerder met gezag, gevestigde orde, veiligheid
geïdentificeerd wordt en minder met leven, oorspronkelijkheid en dynamiek in de
geschiedenis, dat hij meer als handhaver dan als bevrijder gezien wordt. Godgelovigen
en rechtsen zijn én kerkelijker én meer praktizerend dan anderen. Zij
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behoren ook tot de oudere leeftijdsgroepen, die zelf uitgesproken rechtser zijn dan
de jongere.
De samenhang tussen gerichtheid op traditionele waarden en geloof in God komt
sprekend tot uiting in tabel 2. Hierbij moet echter onmiddellijk worden opgemerkt
dat de voorkeur van de meerderheid der Westeuropeanen duidelijk uitgaat naar die
traditionele waarden (b.v. inzake handhaven van de tien geboden, afwijzen van morele
permissiviteit, beklemtonen van gezin, arbeid, enz.). Inderdaad, de publieke opinie
zoals ze in werkelijkheid bestaat en de publieke opinie zoals ze door de meeste media
wordt voorgehouden stemmen niet overeen4.

Tabel 2. Gerichtheid op waarden en geloof in God (in % of in indices)5
totaal

geloven in 75
God
geloven in 32
persoonlijke
God

politieke keuze
extreem linksextreem
rechts
50
91

belangrijkheid van God
zwak
sterk
43

98

18

50

10

54

zonder
godsdienst

8

32

5

27

2

bidden,
mediteren

58

41

70

26

86

verkiezen
vrijheid
boven
gelijkheid

49

34

63

49

48

voorstanders 41
van orde

22

55

32

49

men moet
63
zijn ouders
liefhebben
en
eerbiedigen

54

66

51

74

het huwelijk 74
is geen
verouderde
instelling

51

82

65

84

keuren
seksuele

34

64

39

64

4
5

52

Terecht schrijft E. Noelle-Neumann: ‘Die Bevölkerung täuscht sich über die Bevölkerung’,
in Die Schweigespirale, München, 1980, p. 242.
Overgenomen uit P. Delooz, a.c., pp. 136-137.
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vrijheid niet
goed
regelmatige 324
godsdienstpraktijk

122

501

68

570

zijn fier tot
hun land te
behoren

313

274

348

288

332

zijn moreel
permissief

270

352

221

333

220

ouders
287
waren streng

279

294

276

299

zijn 's
193
maandags
tevreden
weer aan het
werk te gaan

174

211

186

204

voelen zich 173
uitgebuit

195

162

182

164

zijn tevreden 708
met hun
leven

656

780

685

723
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Binnen die overwegend behoudende bevolking staan de godgelovigen minder open
voor inspraak dan anderen. Vanuit hun zin voor orde geven zij ook meer dan anderen
als belangrijkste doel van de gevangenisstraf: ‘de schuldige te laten boeten’ (waar
anderen eerder het ‘heropvoeden van de gevangene’ vermelden). Zij verklaren ook
meer vertrouwen te hebben in de grote instellingen die de samenleving structureren
(behalve in de vakbonden); meer dan de anderen vertrouwen zij politie, kerk en leger
(in deze volgorde) en schenken zij hun voorkeur aan conservatieve partijen.
Godgelovigen zijn ook minder tolerant tegenover wie andere opvattingen huldigen.
De wekelijks praktizerende katholieken zijn hier zelfs het minst tolerant, samen met
de leeftijdsgroep 65-74 jaar (en... uit de echt gescheidenen). Godgelovigen zijn ook
minder verdraagzaam tegenover buren die tot minderheidsgroepen behoren, als b.v.
mensen met een strafregister, ongehuwde moeders, zware drinkers, emotioneel
onstabiele mensen; zij zijn opvallend minder verdraagzaam tegenover linkse
extremisten, maar integendeel een beetje meer tolerant tegenover rechtse extremisten
dan de gemiddelde Europeaan. Maar in al deze gevallen lijkt de factor leeftijd sterk
mee te spelen. Jongeren zijn linkser, toleranter, minder godgelovig. De vraag kan
dan gesteld worden of mensen met het ouder worden zich meer naar God toewenden
en de geringere godgelovigheid van de jongeren dus meer een generatie- dan een
trend-fenomeen is. Al is longitudinaal onderzoek hier noodzakelijk, toch wijzen
bepaalde gegevens in de richting van een trend. Bijvoorbeeld, al geloven jonge
vrouwen meer in God dan jonge mannen (overigens vrouwen in het algemeen geloven
meer in God dan mannen), toch is het verschil tussen jonge vrouwen en oudere
vrouwen veel groter dan tussen jongere mannen en oudere mannen. Het vermoeden
van een trend-fenomeen wordt versterkt na het bestuderen van de relatie tussen
godsgeloof en studieduur. Naarmate men langer studeert, gelooft men minder in God
en twijfelt men ook meer (zie tabel 3). Hierbij moet dan wel genoteerd worden dat
de oudere generatie het minst lang studeerde.
Wel - en hier speelt de factor leeftijd niet of minder mee - zetten godgelovigen zich
meer in voor vrijwilligerswerk en staan zij enigszins optimisti-

Tabel 3. Leeftijd bij einde van studies en godsgeloof (in %)
geloof in
God
ja

- 15 j.

15 j.

16 j.

17-18 j.

19-20 j.

21 en +

83

79

72

73

65

65

neen

11

15

19

17

22

23

weet niet

7

7

8

10

12

11
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scher tegenover het leven. Maar inzake gelukservaring, gevoel van zinloosheid
tegenover het leven of verwachtingen tegenover de wetenschappelijke vooruitgang
zijn er geen significante verschillen tussen godgelovigen en anderen. Een
discriminerende vraag werd gesteld betreffende de voorkeur voor vrijheid of voor
gelijkheid. Hier is weer weinig verschil tussen godgelovigen en anderen: bij beide
groepen, zoals voor de gemiddelde Westeuropeaan, gaat de voorkeur van ongeveer
1 op 2 naar de vrijheid en die van iets meer dan 1 op 3 naar de gelijkheid (terwijl de
politiek rechtsen veel sterker de vrijheid beklemtonen).
Jonge mensen en zij die langer studeren, relativeren meer, ook inzake overgeleverde
godsopvattingen. Daar steeds meer mensen (ook vrouwen) langer studeren, zal dit
relativeringsproces geïntensiveerd worden. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de
overdracht van het godsgeloof naar de volgende generatie, taak die traditioneel
overwegend door vrouwen en moeders werd waargenomen.
De beweeglijkheid van het moderne, post-agrarische leven (veelvuldig verhuizen,
veranderen van beroep, verdwijnen van de grootfamilie met de gebondenheid aan
ouderlijk huis of dorp, het veranderen van partner in het huwelijk, enz.) brengt mee
dat de vaste referentiepunten in het leven steeds zeldzamer worden. De weerslag
hiervan op het godsgeloof kan ook enigszins uit de gegevens worden af gelezen. Er
zijn bepaalde minder ‘gebonden’ groepen die, ongetwijfeld om een complex
samenspel van redenen, minder of minder intens in God geloven, zoals b.v. uit de
echt gescheidenen (68% tegenover 78% van de gehuwden), mensen die hun woning
huren in plaats van een eigen woning te bezitten, rijkeren (eveneens minder gebonden
en beweeglijker in hun mogelijkheden).

Wie is de God waarin men gelooft?
Tot nu toe hadden wij het steeds over God in het algemeen. Maar over welke God
gaat het? Het onderzoeksobject wordt hier veel delicater. Men mag inderdaad de
grenzen van een massaal publieke opinie-onderzoek niet uit het oog verliezen.
Dieptegesprekken over God, aangepast aan leeftijd, opleidingsniveau of eigen
culturele achtergrond zijn hier onmogelijk. Men krijgt ook geen inzicht in de eigen
levensgeschiedenis van de geïnterviewde. Men moet dezelfde eenvoudige vragen in
alle landen aan allerhande soorten mensen kunnen stellen. Deze beperkingen zijn
heel belangrijk. Toch bieden de gegevens nuttige en nieuwe informatie.
Betreffende vier beweringen werd gevraagd welke het dichtst komt bij de
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eigen overtuiging van de geïnterviewde. Van de Westeuropeanen opteert 32% voor
het bestaan van een persoonlijke God; 36% gelooft in het bestaan van een soort
levenskracht of geest; 16% weet eigenlijk niet wat ervan te denken en 11% denkt
eigenlijk niet dat er een of andere geest of God of levenskracht bestaat (daarenboven
geeft 6% geen antwoord). Laat ons voorlopig gemakshalve de eerste optie de meer
transcendente godsopvatting noemen, die ook met het eerder traditionele
waardenpatroon gepaard gaat, en de tweede de meer immanente, die aansluit bij het
eerder post-traditionele waardenpatroon.
Opnieuw zien we duidelijke verschillen naargelang van leeftijd, studieduur,
opvattingen over permissiviteit en bijzonder naargelang men meer kerk-gebonden
is, o.m. zeer regelmatig ofwel niet of minder praktizeert. De gegevens doen
onmiddellijk de vraag rijzen: evolueren wij, ofschoon traag, van een eerder
transcendente godsopvatting naar een eerder immanente? Daarop komt een tweede
vraag: in hoever is regelmatige zondagspraktijk, dus nauw contact met de kerkelijke
institutie, belangrijk voor de opvatting betreffende God als persoon? Tabellen 4 en
5 illustreren beide vragen.

Tabel 4. Geloof in persoonlijke God en religieuze/morele opvattingen (in
%)
Europa

religieuze
mensen

wekelijkse
praktijk

morele permissiviteit

persoonlijke 32
God

44

62

weinig
46

geest of
36
levenskracht

40

30

30

41

weten niet
wat

10

5

13

19

geloven niet 11

3

2

6

21

geen
antwoord

4

4

7

5

16

6

zeer
15

Tabel 5. Geloof in persoonlijke God en geslacht, inkomen, studieduur (in
%)
mannen

huisvrouw

persoonlijke
God

27

37

vrouwen voltijdshoog
buitenshus
30
29

geest of
levenskracht

35

36

38

42

weten niet wat 17

15

17

14
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geloven niet

14

geen antwoord 6
inkomen
gemiddeld

8

10

11

5

6

4

laag

studieduur
21j. +
27

persoonlijke
God

27

36

- 15j.
39

geest of
levenskracht

40

33

31

41

weten niet wat 17

16

16

13

geloven niet

10

8

15

6

7

5

12

geen antwoord 4

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

105
Noteren we terloops dat over de eigenlijke inhoud van dit persoon-zijn van God de
survey niets zegt en dat het dus mogelijk is dat een aantal geïnterviewden zich
uitspreken voor God als geest of levenskracht niet omdat zij een persoonlijke God
afwijzen, maar een God die te antropomorfisch, b.v. als een oude patriarch, wordt
voorgesteld.
De Ieren van de Republiek (73%) en vervolgens die van Noord-Ierland (70%)
geloven het meest in een persoonlijke God, de Denen (24%), de Fransen (26%), de
Duitsers (28%), de Britten (31%) en de Nederlanders (34%) het minst. Het is
opvallend dat zeer veel ‘christenen’ in Europa bekennen niet te weten of God een
persoon is of niet. Opvallend is ook de samenhang die bestaat tussen het geloof in
een persoonlijke God en de graad van belangrijkheid van God. Zo is God ‘zeer
belangrijk’ in Ierland en weinig belangrijk in Denemarken en Frankrijk. In Nederland
lijkt God snel in betekenis af te nemen6.
Tenslotte wijzen de gegevens op een derde samenhang, nl. tussen geloof in een
persoonlijke God en geloof in hiernamaals of hemel enerzijds en anderzijds de
regelmatige zondagspraktijk (nl. de viering van de dag van de verrezen Heer) (zie
tabel 6).
De frequentie van de praktijk is inderdaad veel minder verbonden met het godsgeloof
dan met de drie overige geloofsinhouden (ook de factor ‘religiositeit’ is hiervan
overigens betrekkelijk onafhankelijk). Het geloof in een persoonlijke God is overal
het minst uitgesproken. Opvallend is wel dat bij de wekelijks praktizerende
protestanten het geloof in een persoonlijke God (en ook enigszins het geloof in de
hemel) meer uitgesproken is dan bij de wekelijks praktizerende katholieken, alsof
de veel kleinere groep frequent praktizerende protestanten zich strenger aan enkele
centrale geloofswaarheden houdt dan de veel grotere groep frequent praktizerende
katholieken. De sociale controle schijnt hier eerder de praktijk dan de geloofsinhoud
te beïnvloeden. De leden van de non-conformistische kerken, die zich nog meer dan
de frequent praktizerende protestanten tegenover hun omgeving afzetten en dikwijls
nog kleinere groepen vormen (met de voor- en nadelen van het sectoïde model)
scoren het hoogst; zij zijn ook het meest rechts en het minst permissief.

6

Zie in detail: W. Goddijn e.a., Opnieuw: God in Nederland, Amsterdam, 1979.
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Tabel 6. Geloofsopvattingen in West-Europa van wekelijks praktizerenden
(I), vergeleken met wie minder dan 1x per jaar praktizeren (II) en met de
opvattingen van de globale bevolking (in %)
I

II

III

totale bevolking

97

72

75

katholieken

98

74

87

protestanten

97

76

75

niet-conformistische 97
kerken

80

87

geloof in God

geloof in leven na
de dood
totale bevolking

77

31

43

katholieken

77

34

52

protestanten

77

29

38

73o

68

niet-conformistische 88
kerken
geloof in de hemel
totale bevolking

73

20

40

katholieken

72

28

45

protestanten

77

37

43

49o

73

niet-conformistische 91
kerken
geloof in een
persoonlijke God
totale bevolking

62

23

32

katholieken

60

27

39

protestanten

73

18

26

69o

61

niet-conformistische 84
kerken
o

: het gaat hier om zeer kleine absolute
getallen.
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Op weg naar welke God?
Deze gegevens werpen enkele vragen op. Waar 2/3 van de Westeuropeanen zich
religieus noemen en 3/4 hun geloof in God bevestigen, blijft een grote onzekerheid
bestaan: in welke ‘God’ geloven die Europeanen en in welke zullen de jongeren en
de meer geschoolden onder hen gaan geloven? In hoeverre is hun ‘God’ de God van
Jezus-Christus? Velen lijken eerder te geloven in een algemeen ordeningsbeginsel,
basis voor binnenwereldlijk gezag dat tegen chaos behoedt, ofwel in een vage
oergrond van het leven waarin zij zich geborgen vermoeden. Daarenboven erkennen
vele Westeuropeanen dat zij zich in een tussentijd bevinden: 16% (vooral jongeren)
weten niet te kiezen tussen een persoonlijke God en een eerder mysterieuze oerkracht.
Vooral in België wordt erg geaarzeld.
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Zelfs de minderheid die regelmatig praktizeert wordt sterk door uiteenlopende
godsopvattingen getekend. Vervolgens dient men te erkennen dat wie maatschappelijk
een meer dynamische rol spelen minder in God geïnteresseerd zijn of minder een
persoonlijke God aankleven dan b.v. de oudere generatie of de minder relevante
groepen. Typisch is b.v. het verschil tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders:
de eersten geloven veel minder in God, resp. in een persoonlijke God dan de laatsten.
Vanuit pastoraal standpunt wil ik hier een zestal overwegingen aan vastknopen.
1. Het aanvaarden van God als persoon lijkt ernstig bemoeilijkt te worden bij
afwezigheid van regelmatige kerkelijke praktijk. Aangezien de groep van de
praktizerenden overwegend uit ouderen bestaat, dient men te zoeken naar ruimten
waar een christelijk godsbeeld aan jongere generaties meegedeeld kan worden.
2. De inhoud van het godsbeeld van hen die eerder een immanente God beamen
is onduidelijk. Bedoelen zij dat zij eerder een dynamische God ervaren dan een
Gans Andere belijden7. Hoe dan ook, het oude patriarchale godsbeeld, aansluitend
bij koningsschaps- en zelfs vader-symbolieken, lijkt voor de meesten te hebben
afgedaan.
3. Praktizerende christenen bevestigen het meest uitgesproken God als een persoon.
Dit sluit aan bij de Schrift, waar Hij verschijnt als de Vader, maar ook als de
Bron van het Woord waarin alles geschapen wordt en als de horizon voor de
hele aardse stad (in de Apocalyps). De survey gaat hier echter niet op in.
4. De betekenis van het gezinsklimaat mag voor al het voorgaande niet worden
onderschat. Christelijk godsgeloof lijkt nauw verbonden met gebeds- en
leefklimaat in een gezin. Anderzijds mag de betekenis van het gezin voor morgen
pastoraal ook niet overschat worden. Duurzame en homogene gezinnen komen
in grote delen van West-Europa steeds minder voor.
5. Christelijke geloofsgemeenschappen waar de God van Jezus-Christus wordt
beleden en beleefd zijn onvervangbaar. Een privatisering van het christelijk
geloof biedt geen duurzaam perspectief. Anderzijds kunnen vergrijzende of
meer gesloten geloofsgemeenschappen leiden naar een

7

Zie o.m. De nieuwe religieuze bewegingen, in Concilium, 1983, nr 1; R. Bergeron, Le cortège
des fous de Dieu, Montréal, 1982; J. Kerkhofs, Lifestyle and Religion in the West: Horizon
2000, in Striving for Europe, Liber Amicorum H. Brugmans, Amsterdam, 1981, pp. 87-95.
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verder beklemtonen van de ‘ordenende’ God, waardoor zij die een meer
dynamisch - eventueel ook persoonlijk - godsbeeld aankleven, steeds verder
van de kerken verwijderd worden. Tegelijkertijd bestaat het gevaar dat het
actuele religieuze zoeken zich steeds meer buiten de kerkelijke
geloofsgemeenschap situeert en nieuwe ‘afgoden’ gaat produceren.
6. Tenslotte is diepere bezinning nodig op de God van Jezus-Christus8. In de
westerse wereld vooral beleven wij het einde van duizenden jaren agrarische
beschaving, met de daaraan verbonden opvattingen (en symbolen) met betrekking
tot het verstaan van tijd, arbeid, politieke en andere gezagsverhoudingen,
seksualiteit, religie. Het christendom is daarin ontstaan, als religie heeft het dit
bevestigd en nog steeds ontleent het daaraan een groot gedeelte van zijn taal
omtrent God. Het wordt nu geconfronteerd met de enorme uitdaging het
godsbeeld te ontdoen van o.m. een patriarchale en cyclische symboliek. Het
accent zal moeten uitgaan naar de ervaring van God als de persoonlijke Andere.
Voor de moderne theologie is de God van Jezus-Christus degene die in de
individuele en gemeenschappelijke geschiedenis de vrijheid en het
bevrijdingsproces waarborgt en die tegen elke afsluiting in deelinterpretaties
de toekomst openhoudt. Aldus is God degene die persoon en samenleving
onophoudelijk tot een ‘uittocht’ aanzet uit elke perspectiefloze zelfbegrenzing.
Deze opvatting omtrent God als de Bevrijder in de persoonlijke en
gemeenschappelijke geschiedenis is echter nog maar heel weinig in de
verkondiging doorgedrongen. Er ligt ook enige tragiek in het feit dat de
Westeuropese kerk, die nochtans een grote stap zette tijdens Vaticanum II met
het decreet over de gewetensvrijheid, betrekkelijk ongeloofwaardig blijft als
ruimte om de bevrijdende God van Jezus-Christus echt te kunnen ervaren. Met
betrekking tot de twee belangrijke componenten van het emancipatieproces van
de moderne mens, nl. vrijheid en gelijkheid, heeft de kerk zich in de laatste
decennia wel sterk ingezet voor gelijkheid (o.m. door pleidooien voor de
mensenrechten), vanuit haar belijden van God, Vader van allen. Maar inzake
vrijheid blijft zij achterdochtig, alsof zij angst heeft God te erkennen als een
bevrijdende God. Nochtans is dit de vraag die zowel vanuit Jezus' Godsbeeld
als vanuit het ernstige moderne godzoeken gesteld wordt. Ongetwijfeld, het
begrip vrijheid is ambigu.

8

Zie b.v. W. Kasper, Der Gott Jesu Christi, Mainz, 1982, E. Schillebeeckx, Jezus, het verhaal
van een levende, Baarn, 1975 en K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, Freiburg, 1976, p. 54
en vlg.
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Maar dit geldt evenzeer voor de term ‘god’. In elk geval is de inzet duidelijk:
christenen zijn geroepen op geloofwaardige wijze te laten ervaren dat de keuze
voor of tegen de God van Jezus-Christus iets te maken heeft met de keuze voor
of tegen de werkelijke bevrijding van de mens. God heeft inderdaad zijn
herkenbaarheid, zijn Naam, aan mensen toevertrouwd. Dwingend transparant
zal Hij dus zelden worden.
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De Catholica in Vancouver
Ervaringen van de Kerk op weg naar eenheid
Jos Fruijtier s.j.
Via de media heeft de lezer allerlei berichten kunnen horen over het verloop van de
Zesde Assemblee van de Wereldraad van Kerken (WRK) die in Vancouver samen
was van 24 juli tot 10 augustus 1983. Ofschoon geaccrediteerd bij de pers, beleefde
ik deze mondiale bijeenkomst vanuit mijn actieve betrokkenheid bij de oecumenische
beweging in Nederland. Wat mij daarom vooral bezighield, was de vraag wat deze
Assemblee zou bijdragen aan de voortgang van de oecumenische beweging. Het gaat
mij daarbij nu niet om de documenten, die pas het volgend jaar verschijnen, maar
om het gebeuren zelf, om mijn totaalindruk van het samenkomen van mensen die de
christelijke eenheid willen dienen. Al deze verschillende groepen van christenen,
verdeeld over vele plaatselijke kerken, zochten naar de Catholica en wilden daaraan
gestalte geven in een zichtbare eenheid.

Catholica
Al in zijn rapport op de eerste dag van de Assemblee wees Secretaris-Generaal Dr.
Ph. Potter op de grote vooruitgang die sinds de Assemblee van Evanston (1954) te
constateren viel in het representatief karakter van de WRK en zijn Assemblee. Ze
kwamen hier uit de hele wereld. Herhaaldelijk gebruikte hij het woord ‘global’, een
geografische indicatie. In ‘oecumenisch’ wordt het begrip verrijkt met een
eeuwenoude kerkelijke traditie. Het betekent de gehele bewoonde wereld. De term
‘katholiek’ bevat nog meer: hij betekent ‘algemeen’ en strekt zich kwantitatief uit
over alle landen en tijden, kwalitatief geeft hij een inclusiviteit weer die heel het
leven omvat en niets of niemand uitsluit: een dynamische openheid voor heel het
zijn. In de algemeen aanvaarde geloofsbelijdenis van de Kerk is deze eigenschap een
van de vier kenmerken van de Kerk van Christus, samen met eenheid, heiligheid en
apostoliciteit. Juist in deze betekenis
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stond dit woord op de Vierde Assemblee te Uppsala (1968) centraal. Vancouver
vermeldt het nauwelijks. En toch werd deze katholiciteit van de Kerk in Vancouver
een zichtbare realiteit méér dan in Uppsala. Dit is de belangrijkste indruk die ik heb
opgedaan en die wil ik hier ontwikkelen. (Om misverstanden te voorkomen wil ik
de andere betekenis van het woord ‘katholiek’, nl. hoogkerkelijk, als typering van
bepaalde kerken afschermen tegen die van de geloofsbelijdenis, en natuurlijk helemaal
tegen de betiteling van de Kerk van Rome).
Onze vraag is dan in hoever de Ecclesia Catholica zich in Vancouver manifesteerde.
Maar eerst nog even iets over Kerk. In de WRK wordt soms op verwarrende wijze
het enkelvoud ‘Church’ gebruikt naast het meervoud ‘churches’. Ecclesiologisch
bestaat de Ene Kerk van Christus in vele lokale kerken en zo kan men daarmee zeer
verantwoord de hele Kerk aangeven. Maar de WRK bestaat uit vele lidkerken,
waarvan niet deze Wereldraad de eenheid vormt. Het meervoud blijft in dit gebruik
beperkt tot een bepaalde groep van kerken. Church staat dan in dit gebruik weer
tegenover WRK, die zelf geen kerk is. Wij hebben het hier over de ene, Katholieke
Kerk van de geloofsbelijdenis. Daarnaast bestaan geen andere, evenals er ook maar
één doopsel is (Eph. 4:6). Belangrijk is de vraag hoe die Ene Kerk bestáát onder alle
gescheidenheid. Hier ligt dan ook de kern van het oecumenisme: zoeken naar die
Kerk en haar eenheid weer zichtbaar maken.
Om onze uiteenzetting te kunnen volgen, moet men ook een duidelijk beeld hebben
van wat een Assemblee van de WRK eigenlijk inhoudt. De Wereldraad zelf is een
broederschap (fellowship) van (nog gescheiden) kerken, die op basis van hun geloof
in de Ene Heer Jezus-Christus zich met elkaar hebben verbonden om de zichtbare,
kerkelijke eenheid van de Ene Kerk te hervinden en te realiseren. Deze verbondenheid
ligt uitgedrukt in een organisatievorm waarvan het centrum zich in Genève bevindt.
Daar resideert de Staf met het Algemeen Secretariaat, dat weer afhankelijk werkt
van het Centraal Comité, gekozen door de Assemblee. Deze bestaat uit de
gedelegeerden van de nu 308 lidmaat-kerken. Zij is het hoogste gezag van de WRK
zonder zelf hoe dan ook kerk te zijn. Deze Assemblee, die om de zeven jaar
samenkomt, bepaalt het gezamenlijk program dat ze aan de lidmaat-kerken aanbeveelt.
Maar dit meer administratieve en directieve werk is slechts één van de aspecten van
deze bijeenkomst. Steeds meer wordt het ook een ontmoetingsplaats voor al die
kerken, een soort experiment van hun eenwording: onderlinge gesprekken en vooral
vieringen (celebrations) met elkaar, zowel liturgische als paraliturgische en profane.
Zo'n Assemblee heeft dan iets van een Concilie (al is het dat
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niet), en tegelijk van een manifestatie en een happening: van een ker(k)mis. Er gebeurt
iets met de deelnemers zelf. Het is vooral hierover dat ik wil spreken.
Wanneer men zo uit heel de wereld bij elkaar is, ervaart men natuurlijk van alles,
vanaf politieke verdeeldheid tot culturele tegenstellingen, men beleeft de noden van
de anderen op een heel andere manier. En die belevenissen monden uit in kerkelijke
ervaringen. Dit is geen beperking, maar een verruiming. Ofschoon in Vancouver de
openheid voor de noden van de hele wereld een grote, ja centrale plaats innam, mede
dank zij het thema dat door de Wereldraad was voorgesteld - Jezus-Christus het leven
van de wereld - leefde er ook een sterk verlangen naar kerkelijke eenheid. In dienst
van heel de wereld. Aan die kerkelijke eenheid nu werkt in de WRK vooral de
theologen-commissie voor Geloof en Kerkorde (Faith and Order). Deze heeft vanaf
haar oorsprong een eigenstandige plaats in de WRK, zodat ook niet-leden-kerken
erin vertegenwoordigd kunnen zijn. De Rooms-Katholieke Kerk heeft er 20 leden.
In het beleid van de Wereldraad krijgt deze commissie niet steeds de nodige aandacht.
Faith and Order brengt herhaaldelijk rapporten uit over haar theologisch werk, maar
die bereiken meestal de basis niet. Zou dit nu ook weer het geval zijn met haar rapport
over Doopsel, Eucharistie en Ambt, dat in Lima in januari 1982 zijn beslag kreeg en
dat intussen naar de kerken ter beoordeling was gezonden? Welnu, wat er met dit
rapport in de Assemblee gebeurde, was dé grote verrassing, hét eigenlijk nieuwe van
Vancouver.

Het Lima-rapport
Men kan zeggen dat het een bij uitstek katholiek rapport is, het bestrijkt heel het
spectrum van het kerkelijk geloven. In zijn voorgeschiedenis steeds gegroeid, twintig
jaar lang, vooral o.l.v. Dr. Lukas Vischer, was het in voortdurend contact gebracht
met de kerken en hun theologen. Het handelt over onderwerpen die de kern van het
kerkelijk geloofsbeleven betreffen: Baptism, Eucharist en Ministry (daarom
BEM-rapport genoemd). Het gaat bewust terug tot de apostolische tijd en schenkt
aandacht aan de gehele traditie van de Kerk. Door dit traditie-aspect staat het dichter
bij de kerken van het ‘katholieke’ type dan bij die van de Reformatie. Voor het
gewijde ambt b.v. wordt de driedeling bisschop-priester-diaken als normaal
voorgesteld.
Toen ik bij een kort bezoek vooraf in Genève informeerde of het op de agenda
stond, werd mij geantwoord, dat het op dat ogenblik bij de kerken
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was en dat de Assemblee dit proces niet kon veranderen. Men verwachtte wel dat
het ter sprake zou gebracht worden, meer niet. In het rapport van de Moderator werd
het helemaal niet vermeld, in dat van de Algemeen Secretaris in een enkele zin. Een
van de acht officiële onderwerpen (issues) sprak erover onder de titel Steps towards
unity. Grotere aandacht kreeg het in het Rapport van het Centraal Comité: Nairobi
to Vancouver, waarin het stuk zelf én de stap om het naar de kerken te sturen voor
een ‘officieel antwoord’ ‘unprecedented’ werden genoemd. Maar daarmee kwam
het nog niet op de agenda van de Assemblee. De verrassing nu was dat, ondanks al
deze tegen-indicaties het Lima-rapport overal opdook: in de persconferenties, in
persoonlijke gesprekken, maar vooral in de small groups. (Dit laatste was iets nieuws.
Alle gedelegeerden konden worden ingedeeld in kleine groepen van 20, met de
bedoeling dat ze, in een meer blijvend onderling contact, n.a.v. de thema-toespraken
van de eerste week en verder naargelang er behoefte aan was, voorstellen konden
doen aan de leiding van de Assemblee: een zeer democratische procedure en een
goede vorm van inbreng vanuit de kerken zelf). Vóór de Assemblee waren er bezoeken
geweest aan de leden-kerken, maar volgens het verslag werd er alleen in de Europese
kerken over het BEM-rapport gesproken. In Vancouver bleek nu echter duidelijk dat
het overal de aandacht had gekregen en op veel plaatsen, niet alleen aan de top, maar
ook aan de basis besproken werd als een hoopvol teken en middel voor diepere
eenheid.
Officiële aandacht kreeg het BEM-rapport in de werkgroep van bovengenoemde
Issue 2, Steps towards unity. Daaruit kwam een uitstekend verslag voort, dat o.m.
ervoor pleitte gehoor te geven aan de veel geuite wens om de antwoordtermijn (1
januari 1985) te verschuiven. Men vond het namelijk belangrijk dat het Lima-rapport
de instemming (receptie) van de basis van de kerken zou krijgen. Voor meer
democratisch ingestelde kerken (ook voor de RKK!) zou het antwoord dan pas echt
gezagvol zijn. In de plenaire zitting werd het verslag van deze werkgroep zeer
geprezen en als een van de weinige bijna zonder correcties goedgekeurd voor
aanbeveling aan de kerken.
Deze verrassende belangstelling kan zijn grond hebben in een diep verlangen aan
de basis naar kerkelijke en katholieke eenheid. Het verrassende voor mij was ook,
dat hiermee het huidige, minder ecclesiale beleid van de WRK enigszins
gedesavoueerd leek. Zou de balans toch doorslaan naar prioriteit voor geloof en
kerkorde? Het vervolg zou dit leren. In elk geval sprak er een verlangen uit naar
katholiciteit, niet alleen in kerkelijk samenwerken, maar ook naar kerkelijk
samenwerken zelf. En dit blijft toch het eerste doel van de Wereldraad en van de
oecumenische beweging.
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Deze sterke aandacht voor het Lima-rapport gaf pas goed reliëf aan een ander
experiment van de WRK, uitgevoerd door de Commissie voor de eredienst; het gaf
een nieuwe dimensie aan de oecumenische beweging in de liturgie.

De Lima-liturgie
Op de bijeenkomst van Faith and Order in Lima was door een commissie o.l.v. Max
Thurian een Eucharistiemodel ontworpen met de bedoeling het theologisch rapport
op het niveau van de liturgie vlees en bloed te geven. De structuur ervan was
katholiek-traditioneel. Gebeden en gezangen waren ontleend zowel aan oosterse als
westerse liturgieën. Verschillende talen spraken mee in gezangen en gebeden. De
gebeden waren gericht op kerkelijke eenheid.
Deze liturgie had plaats op zondag 31 juli in de reusachtige tent die voor deze
4.000 mensen-gemeenschap op de campus van de Universiteit van Brits Colombia
was opgezet. Voor het eerst in de geschiedenis van de WRK werd nu niet de liturgie
van een of andere kerk aan de Assemblee gepresenteerd, waaraan dan de anderen
als gasten deelnamen, nee, dit was de liturgie van de Kerk als geheel, van de Catholica
waarnaar men op zoek was. De aartsbisschop van Canterbury, Robert Runcie,
celebreerde; achter hem stonden een zestal assistenten (niet concelebranten) in
ambtsgewaad, waaronder twee vrouwen. De Orthodoxie en de RKK namen alleen
deel aan de lezingen. Aan het begin nodigde de celebrant allen uit tot deelname aan
de communie, maar tegelijk toonde hij op taktvolle wijze begrip voor degenen die
vanuit hun kerkelijke zienswijze dat niet konden. Jammer genoeg werd deze tolerante
houding in de preek van de Indiase bisschop Jesuadasan doorkruist met de volgende
wat goedkope, maar vaak gehoorde tirade: ‘Jezus zond zijn leerlingen naar de
bovenzaal om het laatste Avondmaal klaar te maken. Zij zetten daarvoor één tafel
klaar. Jammer genoeg zitten zij in de oecumenische opperzaal nog aan gescheiden
tafels’. Tot hiertoe kan iedereen dit met hem betreuren. Maar toen vervolgde hij: ‘En
we ondersteunen onze verschillen met theologische argumenten’. Op een gelijksoortig
betoog antwoordde Kardinaal Alfrink eens: ‘Geen theologische argumenten, maar
geloofsredenen’. Inderdaad was dit een oecumenisch experiment, want noch de
liturgie-tekst noch de celebrant waren al door de kerken erkend en aanvaard. Was
het een dienst in niemandsland of in allemansland? Hoe zij ook te plaatsen is, van
deze viering geldt wat het decreet over het oecumenisme van Vaticanum II zegt:

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

115
‘Wat echt christelijk is, is nooit in strijd met de waarachtige waarden van het geloof,
het kan zelfs altijd leiden tot een dieper doordringen in het mysterie van Christus en
zijn Kerk’. Deze viering was een heerlijke voorsmaak van de toekomstige
eucharistische eenheid. Dat sommigen zich onthielden van de communie, betekent
dat we naar die eenheid nog onderweg zijn.
Een vigilie-viering was daags tevoren deze Eucharistie voorafgegaan. Het bijzonder
treffende daarvan was, dat men behalve dat men bekering en zuivering vierde, ook
de doop herdacht door vernieuwing van doopbeloften en geloofsbelijdenis. Weer
een concretisering van een stuk geloof, nu van het rapport over de doop. En ook in
dit liturgisch gebeuren zagen we weer een model van werkelijk oecumenisch leven.
Discussies en rapporten alleen beroeren het hart niet en dus evenmin de basis. Vooral
de Reformatie moet dit nog leren inzien.
Het gewijde ambt (ordained ministry) speelde in deze hele liturgie natuurlijk een
belangrijke rol. Dit derde deel van het Lima-rapport is het moeilijkste, omdat er ook
ecclesiologische kwesties in meespelen. Met opzet werd de vraag naar de geldigheid
van een eucharistie op grond van de geldigheid van de gewijde bedienaar alleen maar
aarzelend ter sprake gebracht. ‘In de meeste kerken gaat een gewijde bedienaar voor’,
lezen we. Dit is dus wel normaal, zei me William Lazareth, directeur van Faith and
Order, maar men heeft het niet normatief willen maken. Voor de Rooms-katholieke
Kerk en voor de Orthodoxen is het dit wel.
Een ander aspect van de Catholica is de verbondenheid tussen de
plaatselijke kerken onderling. Hier gaat men niet verder dan een zekere
synodale band. Wat de Wereldraad, vooral sinds Nairobi, voor ogen heeft
is echter een ‘conciliar fellowship’. Maar voor een Concilie moeten
representatieve vertegenwoordigers worden aangewezen. Normaal zijn
dat de bisschoppen. En hier is de Catholica nog ver te zoeken. Van een
centrale bedienaar van de eenheid zoals de bisschop van Rome in de RKK
is in WRK-verband voorlopig nog geen sprake. Heel begrijpelijk! Want
de WRK is ontstaan vanuit het besef van de verdeeldheid en het verlangen
naar een eenheid die men miste. De oecumenische gedachte is echter in
de RKK, vooral na Vatic. II, een vrucht van het bewustzijn, dat de
katholieke eenheid onvolkomen blijft zonder de andere, gescheiden kerken.
Zo zoekt de RKK naar de vorm van die eenheid vanuit het bezit van een
bedienaar der eenheid.
Uit het voorgaande bleek de belangrijke rol van de liturgische viering om een band
te leggen tussen theologie en leven. Liturgie maakt de dorre beenderen van de
theologie levend. Maar dit aspect van de liturgie kwam in Vancouver nog op een
andere manier tot leven, in de wezenlijke betrekking tussen theologie en diakonie
(dienst aan de wereld).
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Liturgie en diakonie: de herdenking van 6 augustus 1945
Zoals gezegd, werden in de Assemblee niet alleen verbale benaderingen van de
onderwerpen gehanteerd, maar probeerde men op andere manieren alle zintuigen in
te schakelen voor het overbrengen en levend maken van ideeën: toneel, film, allerlei
andere vormen van expressie. De meer religieus getinte celebration speelde echter
de hoofdrol. Terwijl men in de eerste week het hoofdthema en de onderthema's op
deze wijze levend trachtte te maken, gebeurde dit heel bijzonder met de noden van
de wereld, die de dood tegenover het ‘leven’ stellen: onrecht, verdrukking,
discriminatie, honger en armoede; daarnaast de bewapening en met name de
kernwapens. De bestrijding daarvan beoogt te komen tot ‘peace and justice’ (de
gewone, maar eigenlijk verkeerde volgorde).
De aandacht hiervoor had in het werk van de Wereldraad vaak een zekere prioriteit,
niet altijd tot ieders tevredenheid, vooral omdat ze te los stond van theologie en
geloof: de WRK leek wel een UNO. Waarschijnlijk was dit een oude erfenis uit de
tijd van Life and Work, dat apart stond van Faith and Order. Ook in deze Assemblee
kwam de tegenstelling van inzicht telkens aan de orde. Maar ook hier, zo leek me,
opende de liturgie een weg naar de synthese. En dat was voor mij de derde verrassing
van Vancouver.
In de nacht van 5 op 6 augustus had een herdenking plaats van de atoombom op
Hiroshima. Het hele probleem van ‘peace and justice’ werd er gedramatiseerd. Het
begon aan de Pacific-kust, bij het ondergaan van de zon. Daar had men zich verzameld
rond een grote totempaal, onder gezang en gebed, met tekens van vrede aan elkaar,
met het oplaten van vredesballons en ten slotte een plechtige belofte om alle onrecht
af te wijzen en te bestrijden. Vandaar trok men in het halfdonker naar de Tent, waar
een nachtwake werd gehouden met allerlei vormen van uitbeelding: dans, muziek,
maar ook gebed en zang en onderlinge uitwisseling van intenties en wensen. Rond
middernacht verscheen ineens bisschop Tutu van Zuid-Afrika, die nú pas toestemming
had gekregen om te komen. Dat was een hoogtepunt; een wonder, zei hij zelf. Hier
stond rassenhaat in levende lijve voor ons, maar dan als slachtoffer. De slotzin van
zijn korte woord luidde: ‘Als God met ons is, wie is dan tegen ons?’ Hiermee werd
alle leed bij God gebracht en in christelijk licht gezien. Nadat een kleiner aantal de
rest van de nacht in gebed had doorgebracht, werd de Tent weer vol toen de Liturgie
van de Orthodoxen begon. Men vierde het feest van de Gedaanteverandering van de
Heer. Het felle licht van de atoombom sloeg om in de stralende glans van Christus.
Het was een Grieks-orthodoxe
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dienst. Nieuw was echter dat het hele volk in de zang betrokken werd, zoals dat in
de Lima-liturgie al gebeurd was. Zo werd ook dit gebeuren een beleving van de
overwinning van het Leven over de dood. Het bijzondere was dat heel dat moderne
leed werd opgenomen in het paasoffer van Christus. Dit gebeuren had twee aspecten:
de moedeloosheid die velen overvalt bij het meemaken van al dat leed - ‘Ik heb nog
nooit zoveel leed gehoord en gezien als hier in deze week’, zei iemand - werd naar
God gebracht en omgezet in vertrouwen en moed om aan te pakken. Tegelijkertijd
zag men de zin van het kruis beter, met Jezus' lijden voor ogen. Maar de Eucharistie
inspireerde, ja verplichtte je ook om medemensen te bevrijden, net als de Heer en
met zijn kracht. Wat hier liturgisch beleefd werd, had Prof. Vitaly Borovoi van de
Russisch-orthodoxe kerk, in zijn toespraak over de eenheid, in de eerste week,
uitstekend aangegeven. Volgens de oosterse traditie bevat de Eucharistie het hele
leven van de kosmos, van het zichtbare en onzichtbare, leven én leed. Christus
overwint het kwade door zijn dood en opstanding. Wel, zei hij, dan volgt daaruit dat
alle deelnemers met dat bevrijdings werk moeten meedoen. Zo was dus ook hier, in
de liturgie, de weg gevonden van theologie naar diakonie. Het alternatief van de
prioriteit werd er afgewezen én er werd een oplossing aan gegeven: in de liturgie
worden de schijnbare tegenstellingen verenigd tot de ware christelijke houding. Dit
was werkelijk een ongezochte verrassing. Men kon dan ook na de bijeenkomst zeggen
wat ik hoorde van een orthodox lid van de staf: ‘Deze Assemblee was de beste van
de drie laatste: ze was harmonieus’. Ook hier dus weer een stuk Catholica. En er
werd een nieuwe weg gewezen aan de Oecumenische beweging en met name aan de
Wereldraad.

Heiligheid en apostoliciteit van de Catholica
Met de liturgie zijn we aangeland bij een ander aspect van de Catholica: de heiligheid.
In de liturgie immers treedt de gemeenschap voor het aangezicht van de Heilige. En
deze vraagt van zijn aanbidders, dat zij heilig zijn zoals Hij zelf heilig is (b.v. Lev.
20:26). In de Thora geldt deze uitspraak zowel voor de rituele als voor de morele
heiligheid. Uit het voorgaande is wel duidelijk geworden, dat in Vancouver de
‘liturgische heiligheid’ een grote plaats innam: er werd met grote intensiteit gebeden
en gevierd. Dit was zeker een van de kenmerken van deze Assemblee. Maar ook in
de Thora, en zeker in het christendom, speelt de persoonlijke, morele heiligheid in
het naderen tot de Heilige een grote rol. Natuurlijk kunnen we hier
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niet spreken over het heiligheidsgedrag van de deelnemers, maar wel ons afvragen
in hoever deze morele heiligheid in de besprekingen en documenten van Vancouver
(en daarmee van de WRK) aan de orde kwam. Want deze behoort wezenlijk bij de
ware Catholica. Zeer frekwent ontmoeten we in de documenten en in de viering het
thema van bekering, als voorwaarde voor de ware oecumene. Ook het aspect boete
en boete-doening, hoe on-reformatorisch ook, hoort men vaak en zag men b.v. in de
vastendag van Uppsala, al was deze ook gericht op uitsparen van geld voor de
ontwikkelingslanden. Maar hoe spreekt en denkt men over ethische normen in het
persoonlijk leven?
In Vancouver werd hiernaar herhaaldelijk gevraagd, ook in de plenaire zittingen.
Ofschoon de WRK herhaaldelijk moraliserend optreedt op politiek en sociaal terrein,
houdt hij zich angstvallig verwijderd van de individuele moraal. Over een probleem
als abortus b.v. kàn de Wereldraad niet gezagvol spreken, aangezien hij alleen vanuit
de ook hierover verdeelde kerken kan spreken. Verwant met deze vraag naar moraliteit
is die naar spiritualiteit. Bij velen werd erom geroepen. Het gaat hierbij zowel om
het beoefenen van de heiligheid, individueel en in gemeenschap, als om een leer
hierover, dus kerkelijke leiding. Ook in Vancouver bleek weer, hoe de orthodoxe
kerken hierin uitmunten. Een van de hoogtepunten was de toespraak van Moeder
Euphrasia over het monastieke leven. Telkens opnieuw waren het weer leden van
deze orthodoxie die er de aandacht op vestigden. Zo klonk hún stem, wel tegen een
overmacht, als er gewezen moest worden op de waarde van het kruisdragen met
Christus. We kunnen toch immers de wereld niet meteen verbeteren. Ligt hier dan
niet evenzeer een taak van de Kerk? Ook vanuit de Evangelicals kwamen deze
geluiden. Een niet geringe groep van de Assemblee miste hiervoor echter de
gevoeligheid. Stonden we hier een beetje aan de kant van Dorothee Sölle, die over
de leegheid van de westerse mens sprak?
Aan de orde kwam ook terloops de charismatische vernieuwingsbeweging, ontstaan
uit en nog voortlevend in de Pinksterbeweging. Een ontmoeting hierover in Bossey
(maart 1980) was zonder gevolg gebleven. Vragen hieromtrent in Vancouver werden
nogal afwijzend behandeld, o.m. door de Secretaris-Generaal. Openheid voor een
dergelijk wereldwijde beweging, die zich over alle kerken uitstrekt, was zeker een
duidelijk teken van gevoeligheid voor oecumenische spiritualiteit geweest. Ook hierin
was de Catholica nog niet sterk present in de Assemblee. Maar er zijn tekenen dat
hierin verandering gaat komen.
In zijn rapport sprak Dr. P. Potter over de vier kentekens van de eenheid van ‘de
Kerk’. Althans vernoemde hij ze. Daartoe hoort ook de apostolici-
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teit van de Catholica. Maar buiten de Lima-tekst, die er tot op zekere hoogte van
uitgaat als basis voor het geheel, kwam dit kenmerk nauwelijks aan de orde. Dus
ook hier een tekort aan katholiciteit.
Vanuit de apostoliciteit komen we vanzelf op een ander aspect van deze
wereldwijde oecumenische vergadering: de verhouding van de WRK tot de ‘ene,
apostolische’ Rooms-katholieke Kerk.

De Catholica Romana in Vancouver
Officieel was de RKK vertegenwoordigd door een twintigtal waarnemers van het
Vaticaan. Officieus waren er Rooms-katholieken aanwezig als advisor, als guest en
vooral bij de pers. Ook het persoonlijk contact was zeer hartelijk. Maar de waarnemers
hielden zich sterk op de achtergrond, meer dan in b.v. Nairobi. Hadden ze daarvoor
een consigne? Er werden nogal veel vragen gesteld over de officiële relatie tussen
beide wereldlichamen. De antwoorden hierop staan zowel in het Vijfde Rapport van
de Joint Working Group, een overlegorgaan van WRK en RKK (in I, 7 worden de
verschillen tussen WRK en RKK duidelijk vermeld); ook het rapport Nairobi to
Vancouver spreekt erover. De samenwerking blijkt nog voor veel verbetering vatbaar.
Bij de celebrations was de RKK ook wel aanwezig, maar zoals boven beschreven,
met grote reserve. Zo zou men de RKK wel de grote afwezige moeten noemen.
Haar afwezigheid heeft natuurlijk meer te betekenen dan alleen de afwezigheid
van 500 miljoen christenen. De universaliteit van de Assemblee, om niet te spreken
van haar katholiciteit, wordt er sterk door geschaad. Immers in de RKK zijn kerkelijke
waarden aanwezig die de andere kerken missen. Niemand zal toch ontkennen dat
het Petrus-ambt een waarde is voor de eenheid. Maar dit is onafscheidelijk verbonden
met het Paulus-ambt, dat de universaliteit van de Ecclesia vertegenwoordigt. Waar
kerken van deze ‘apostoliciteit’ verwijderd zijn, schieten ze tekort, en in apostoliciteit
én in katholiciteit. Het Petrus-ambt vinden we niet in het Lima-document en nergens
elders kwam het in Vancouver ter sprake. De boodschap van de paus en het
welkomstwoord van de aartsbisschop van Vancouver aan het begin klonken als een
broederlijke formaliteit. Veel indruk daarentegen maakte het woord van de R.K.
priester Jean Vanier in de grote openingssessie. Een andere afwezigheid van de RKK
was alleen voor aandachtige waarnemers opvallend. In de vele documenten die ter
tafel kwamen en die werden geproduceerd, werd zelden of nooit verwezen naar een
RK document van dezelfde strekking. Het duidelijkste was dit bij het
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grote zorgenkind van de WRK: de kernwapens. Geen woord over het schrijven van
het RK episcopaat van de VS! Een insider gaf mij toe, dat men in de WRK voor RK
documenten een zekere angst had’.
Veelal wordt deze gebrekkige relatie toegeschreven aan het starre gedrag van het
Vaticaan, dat ‘niet consequent Vaticanum II beleeft’. Maar reeds bij mijn informatief
bezoek aan Genève, en nog veel meer bij het beluisteren van het rapport van P. Potter,
ben ik tot de overtuiging gekomen, dat de reformatorische inslag van de WRK een
sterke rol speelt in zijn afzijdigheid van Rome. Men heeft daar nog veel te weinig
begrip voor het monarchisch karakter van de RKK en let vooral op de uitwassen
daarvan, die onder de naam ‘macht’ worden vermengd met de positieve waarden.
Het sterk democratisch denken van de Secretaris-Generaal in ecclesiologisch opzicht,
verhindert hem om begrip, laat staan waardering, op te brengen voor een Kerk waar
het leergezag een grote rol speelt. In zijn rapport verklaart hij, dat we ‘de ketterij van
het leergezag (magisterial authority) en van de macht (power) van de Kerk (moeten)
bezweren (exorcise)’ en dat een tot piëtisme vervallen religie ons blootstelt aan
allerlei vormen van ‘hiërarchische en institutionele exclusiviteit’. Meerdere andere
teksten in dit rapport onderstrepen het duidelijk verschil tussen het katholieke én
Rooms-katholieke kerkbeeld en dat van Potter. Hij werd hierop dan ook zowel uit
RK als orthodoxe hoek sterk aangevallen. Jammer genoeg kon men er niet de tijd
aan besteden die het verdiende. Potters repliek was zwak. Ook van de zijde van de
staf werd gezegd dat deze meer emotionele uitlatingen beslist onnodig waren geweest.
Dat samenwerking met aldus denkende, belangrijke instanties niet zo eenvoudig is,
zal ook zelfs een medestander van de spreker moeten toegeven.
Ook het lidmaatschap van de RKK kwam nog ter sprake. Het antwoord van Rome
in 1970: ‘niet binnen afzienbare tijd’, geldt nog steeds en sterker dan ooit. Te meer
waar in hetzelfde rapport Rev. Potter de WRK min of meer identificeert met ‘het
huis van levende stenen’ (I Petrus 2:5 vv), en dat is toch duidelijk een beeld van dé
Kerk? Maar wat is het kerkelijk karakter van dit fellowship dat de Wereldraad wil
zijn?
Zo moeten we tot onze spijt concluderen dat in Vancouver dit aspect van de
katholiciteit nog niet zo gemanifesteerd werd, dat we het in de WRK duidelijk kunnen
ontdekken, zeker niet aan de top. Dat de basis in zijn sterke affirmatie van het zeer
katholieke Lima-rapport van Faith and Order en in zijn instemmende beleving van
de Lima-liturgie deze lacunes goedmaakte, is een gelukkig en hoopvol teken. Het
toekomstbeeld van de zo oecumenisch noodzakelijke samenwerking ligt niet in het
streven naar een lidmaatschap van Rome, maar in het ‘bruggen bouwen naar elkaar’
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(woord van een staflid.) Het Rooms-katholieke lidmaatschap van regionale Raden
van Kerken, zoals in Nederland, is een weg die door het Secretariaat van de Eenheid
zelf wordt gesuggereerd in een uitstekend boekje over de Wereldraad van Kerken,
dat het uitgaf en dat bij de Horstink in Amersfoort en voor België bij uitgeverij Acco
te Leuven verkrijgbaar is.

Terugblik
Zoals duidelijk is voor wie de Assemblee via de media hebben gevolgd, hebben we
ons in deze beschouwing beperkt tot een paar wezenlijke trekken van de Catholica.
Laten we tot slot nog even wijzen op tekenen van universaliteit die in Vancouver
ook belangrijk waren. De tendensen naar de vrouw in het ambt leidden er niet tot
polarisatie. Iets wat hier en daar gevreesd werd. De rol van de vrouw in de Assemblee
was vanzelfsprekend en doorgaans zeer waardevol. Steeds meer traden ook mensen
uit de Derde Wereld (het Zuiden) met grote bekwaamheid en inzet naar voren. De
tegenstellingen tussen Noord en Zuid werden niet verbloemd. Het langzaam groeiend
begrip voor de orthodoxie bij de kerken van het Westen was ook merkbaar.
Opmerkingen van Evangelicals uit de diverse kerken werden iets meer serieus
genomen. Eveneens van de Pinksterbeweging die een wat andere geestelijke houding
aanneemt waar het betreft de diakonie. Culturele en vooral politieke tegenstellingen
waren voelbaar, maar beïnvloedden de goede sfeer niet. Zo mogen we zeggen dat in
deze Assemblee een zekere ‘katholieke’ openheid voor elkaar in goede harmonie te
constateren viel. Reden tot grote dankbaarheid. De geest van gebed heeft hiertoe
zeker bijgedragen. Veel nieuws was hierbij niet te ervaren. We laten de documenten
hierbuiten. Ze zijn nog in de maak en ‘in reparatie’.
Wel nieuw was voor de deelnemers zelf de grote liturgische ervaring van deze
Zesde Assemblee. De liturgie kreeg hier een uitdrukkelijk oecumenische en katholieke
functie doordat ze in verband gebracht werd met theologie en diakonie door het
samentreffen met het Lima-rapport. Vooral in dit opzicht was Vancouver een stap
verder op weg naar de Catholica.
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De logica van slaap en droom
O. Petre-Quadens
Het menselijk bewustzijn kan niet begrepen worden zonder rekening te houden met
het verschijnsel van de slaap. In het verleden werd aan dat simpele feit doorgaans
weinig aandacht besteed: alle aandacht gold de mens in wakende toestand. De ‘homo
dormiens’ of ‘homo somnians’ leek van secundair belang te zijn. De biologie schonk
er weinig of geen aandacht aan, in tegenstelling tot de poëzie en de mythologie die
de droomtoestand als iets zeer geheimzinnigs en hiëratisch beschreven. De slaap zelf
werd gewoonlijk opgevat als een opschorting van alle activiteit met het doel nieuwe
krachten te verzamelen of als een tijdelijke onderbreking van het bewustzijn en de
normale gedragspatronen. Aanvankelijk waren het de psychologen die aan het
fenomeen ‘droom’ aandacht schonken, vooral dan wat het inhoudelijk aspect betreft.
Het fysiologisch aspect werd pas in de laatste decennia onderzocht.
Weliswaar had Piéron reeds in 1913 het vitale belang van de afwisseling van slaapen waaktoestand onderstreept en de stelling verdedigd dat dit alterneren een wezenlijke
functie van de hersenfysiologie impliceert. Zijn opvattingen werden echter niet op
de juiste waarde geschat. Pas vele decennia later werden zijn observaties opnieuw
opgenomen en werden de neurofysiologische gegevens gebruikt om de werking van
het centrale zenuwstelsel nader te onderzoeken.
Rechtstreekse observaties van de slapende persoon en elektrische opnamen van
de oogbewegingen hebben aangetoond dat gedurende de nacht herhaaldelijk fasen
optreden waarin de oogballen rollende bewegingen vertonen, de zogeheten REM's
(Rapid Eye Movements). Die fasen bezitten elektro-encefalografische kenmerken
die ons herinneren aan die van de waaktoestand: vandaar ook de naam ‘actieve slaap’
(REM-slaap). Wie tijdens zulke fasen gewekt wordt, zal zeggen dat hij ‘juist aan het
dromen was’ (Dement en Kleitman, 1957). Die dromen zijn meestal een
aaneenschakeling van bewegingen en acties (Dement en Wolpert, 1958). Op grond
van de elektrische kenmerken en van de reacties op de buitenwereld - zonder dat
evenwel een spiertonus aanwezig is - benadert deze fase de waaktoestand en meer
bepaald de perioden van aandacht. De schijnbare
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tegenstrijdigheid van de kenmerken in deze fase heeft Jouvet en Michel (1960) ertoe
gebracht ze de ‘paradoxale fase’ te noemen. De verhouding van deze paradoxale
slaapfase tot de totale slaapduur is in een normaal persoon opmerkelijk constant.
Zeer hoog bij de geboorte, valt ze snel op het niveau van de normale volwassene en
vermindert nauwelijks bij oudere mensen. De ‘kalme slaap’ daarentegen wordt pas
later georganiseerd en gestabiliseerd en vertoont de neiging zich aan het einde van
het leven te desorganiseren (Passouant et al., 1965).
De twee stadia, slapen en dromen, zijn de weergave van een ingewikkeld proces
dat zich afspeelt op talrijke functionele niveaus, waar ook de regeling van de
affectiviteit en het geheugen bij betrokken zijn. Om die reden trouwens is de studie
van de slaap sedert 30 jaar nauw verbonden met de biologische en
psychopathologische navorsing. Die interesse is geen louter theoretische
aangelegenheid. In een wereld waarin alles onderworpen is aan de wet van de
efficiëntie, zowel op het individuele als op het sociale vlak, kan de kennis van onze
gedragspatronen gedurende de slaap van vitaal belang zijn, niet alleen voor onze
dagelijkse rentabiliteit, maar ook en vooral voor het behoud van ons mentaal
evenwicht.

Ontogenese van de slaap
Wat de ontogenese of wordingsgeschiedenis betreft, kan de evolutie van het complex
systeem van waak- en slaaptoestanden slechts bij immature en pasgeboren kinderen
bestudeerd worden. Het alterneren van slaap- en waaktoestand ontwikkelt zich op
progressieve wijze, zowel wat de vorm als wat de duur betreft. Aanvankelijk wordt
de duur van deze twee toestanden uitsluitend geregeld door subcorticale mechanismen.
Nadien echter worden ze geïntegreerd in het circuit dat ook de hersenschors omvat
en worden ze dus beïnvloed door informaties van de buitenwereld.
Tussen de onbewuste waaktoestand van het pasgeboren kind en het dagelijkse
bewustzijn van de volwassene ligt een hele reeks intermediaire toestanden. Het
rijpingsproces van het ‘waken’ en ‘slapen’ vertoont niet alleen een progressieve
verhoging van de waakduur, maar ook een toename van het kritisch bewustzijn én
de aanpassing van de twee toestanden aan het 24 u-ritme enerzijds en de ons
omringende sociale eisen anderzijds. De twee slaaptypes die bij de volwassene
optreden zijn reeds terug te vinden bij de pasgeborenen: het zijn de REM-slaap of
‘actieve slaap’ en de ‘kalme slaap’.
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De REM-slaap
De REM-slaap wordt gekenmerkt door een onregelmatig en versneld
ademhalingsritme, een onstabiele hartslag, kleine bewegingen van handen en voeten,
een hele reeks gelaatsuitdrukkingen zoals de glimlach, en de oogbewegingen (REM's).
Deze laatste zijn al dan niet gegroepeerd. Wanneer men in dit stadium aan een kind
een fopspeen geeft zal het beginnen te zuigen, de fopspeen in de mond nemen maar
onmiddellijk weer loslaten: dit laatste is ongetwijfeld te wijten aan de afwezigheid
van de spiertonus gedurende deze fase. Trouwens, wanneer de oogbewegingen zich
manifesteren in een slapende volwassene, houdt de activiteit van de kinspieren
eveneens op. In het ontstaansproces treedt dit fenomeen echter later op dan de
oogbewegingen: het zal er pas ten volle mee samenvallen wanneer de baby de leeftijd
van 10 maanden bereikt.
In de jonge foetus zijn er dus episoden waar slechts één van de kenmerken van de
volwassen REM-slaap voorkomt, nl. de oogbewegingen. Deze zijn het nauwkeurigste
teken van de goede ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. In die oogbewegingen
zijn er nog 2 types van frequenties te onderscheiden: hoger en lager dan 1 per seconde.
De frequenties hoger dan 1 per seconde zijn de enige die in verband staan met het
rijpingsproces. Ze komen reeds voor bij jonge prematuren, maar zijn gescheiden
door lange episoden van ‘undifferentiated sleep’ en door korte episoden van kalme
slaap. De episoden van ‘undifferentiated sleep’ verminderen met de ontwikkeling.
Opmerkelijk is dat het slechts de hogere REM-frequenties zijn die ons in staat stellen,
pasgeboren mongooltjes, dysmaturen en allen wier psychologische en intellectuele
ontwikkeling enig gebrek vertoont, van de normale babies te onderscheiden: het zijn
inderdaad deze REM-frequenties die bij mentaal gehandicapte kinderen scherp
verminderen.
De polygrafische criteria van de slaap hebben op precieze wijze aangetoond dat
de glimlach voor het eerst verschijnt tijdens de REM-slaap (Petre-Quadens en Laroche,
1966). Het spontane verschijnen van de glimlach vanaf de geboorte werd bovendien
reeds aangetoond door Tcheng en Laroche (1965). Opmerkelijk is dat de glimlach lang voordat hij tijdens de waaktoestand door het beeld van de moeder geïnduceerd
kan worden - reeds in de REM-fase waarneembaar is. Hij heeft reeds een
georganiseerd karakter, duidelijk verschillend van de krampen van myoclonische
oorsprong (Tcheng en Laroche, 1965). De ‘engelenlach’ van een baby is een
welbekend fenomeen dat reeds in 1867 door Vogel beschreven werd (in 1913 door
Zipperling geciteerd).
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In de eerste weken na de geboorte neemt de waaktoestand toe, terwijl de duur van
de REM-slaap afneemt. Het verschijnen van glimlachjes tijdens de waaktoestand op
de leeftijd van ongeveer 1 maand valt samen met een verkorting van de REM-slaap:
die coïncidentie wijst op een verband tussen REM-slaap en waaktoestand.
De temporele kenmerken van de oogbewegingen zijn een op zichzelf staand
gegeven dat weinig of geen verband houdt met de REM-cyclussen. In het eerste
levensjaar merkt men een lichte, geleidelijke vermindering van de frequenties van
de oogbewegingen tijdens de REM-slaap, terwijl men tegelijk de duur van de
REM-cyclussen, m.a.w. de tijd tussen het begin van één REM-fase en het begin van
de volgende, geleidelijk ziet toenemen. Bij normale babies kan men tegen het einde
van het eerste levensjaar een stabilisatie waarnemen van de lengte van de
REM-cyclussen. Na het eerste levensjaar treedt er in die cyclussen geen verandering
meer op, welke ook de schommelingen van de REM-frequenties mogen zijn. Die
onveranderlijkheid in de REM-cyclus tijdens de rest van het leven heeft ons ertoe
gebracht hem te beschouwen als een quantum van een nog onbekende functie die
essentieel is voor het leven, maar onafhankelijk van de mentale functie. Slechts in
het eerste levensjaar heeft de REM-cyclus een prognostische waarde: bij mongooltjes
zijn de REM-cyclussen reeds na 2 weken gestabiliseerd. Men zou dit kunnen
beschouwen als een vervroegd rijpingsproces, dat klaarblijkelijk te maken heeft met
een voortijdige degeneratie van de hersenfuncties. De REM-cyclus wordt nog alleen
onderbroken bij een levensgevaarlijke ziekte, kort voor de dood. Studies verricht bij
kinderen met een sub-acute scleroserende pan-encefalitis en in verscheidene fasen
van hun ziekte, hebben aangetoond dat de cyclische natuur van de slaap geleidelijk
verdwijnt wanneer het patiëntje de dood nadert (Petre-Quadens en Van Bogaert,
1976).
De functie van de REM-cyclus kan misschien het best omschreven worden als
een integratieproces van ons organisme met zijn innerlijke en uiterlijke omgeving.
Het universele en stabiele karakter van de REM-cyclus maakt het mogelijk die
integratie op een kwantitatieve manier voor te stellen. Wanneer men die uniforme
REM-cyclus in normale en mentaal achterlijke kinderen onderzoekt, kan men hem
vergelijken met een draaggolf van signalen, zowel de meest fundamentele signalen
zoals ademhaling en hartritme als de meest complexe patronen zoals de
oogbewegingen. Alleen deze laatste kunnen invloeden ondergaan van het inwendig
milieu zoals de hormonen.
Van bij de aanvang van het onderzoek werd de REM-slaap in zijn geheel
beschouwd als de periodieke integratie van de genotypische code, d.w.z.
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van een genetisch, in het brein ingeschreven programma (Jouvet, 1974). Als wij deze
hypothese aanvaarden, dan zouden de oogbewegingen de sleutel zijn om deze code
te ontcijferen: ze worden verondersteld een middel te zijn waarmee de hersenen de
regelmatige herhaling van de informaties verzekeren (Andersen en Andersson, 1968).
Een abnormale ontwikkeling van de hogere REM-frequenties gaat gepaard met een
gestoorde leercapaciteit. Dit betekent dat het frequentiepatroon van de hersensignalen
het belangrijke element is in verband met de normale functionering van het geheugen.

De kalme slaap
De kalme slaap treedt pas laat in de ontogenese op. Ofschoon hij bij de zeer premature
babies niet aanwezig is, ontstaat hij, evenals de REM-slaap, uit een primair, niet
georganiseerd stadium. Door het sporadische optreden in het elektro-encefalogram
van ‘spoelvormige golven’ met een frequentie van 12 tot 14Hz is dit slaaptype verwant
met dat van de volwassene. Deze ‘spoelen’ vormen het eerste constante
elektro-encefalografische beeld van de slaap. Bovendien ondergaan zij gedurende
het rijpingsproces slechts kleine morfologische wijzigingen. Later zullen zij een
belangrijker parameter worden van de functionele toestand van het centrale
zenuwstelsel. Zij kunnen variëren onder invloed van hormonale cyclussen bij de
volwassene, van de leeftijd en de leercapaciteit van het kind. Door hun repetitief
karakter staan deze golven in functioneel verband met de hogere REM-frequenties.
Zowel de kalme als de REM-slaap vinden hun oorsprong in een ongedifferentieerd
stadium. Dit laatste kreeg dan ook de naam ‘drowsiness’ of ‘undifferentiated sleep’
(Parmelee en Wenner, 1967; Petre-Quadens en Laroche, 1966). In deze fase treden
geïsoleerde oogbewegingen op die niet onder de bekende patronen gerangschikt
kunnen worden: de spiertonus blijft behouden en het opschrikken (startles) komt
veelvuldig voor. Dit verklaart waarom deze fase en de daaruit voortvloeiende
REM-fase lange tijd voor één en hetzelfde werden gehouden (Roffwarg et al., 1964).
De premature baby vertoont meestal een ongedifferentieerd slaappatroon. Men heeft
de indruk dat dit stadium met zijn geïsoleerde oogbewegingen en zijn ‘startles’ een
motorische ontlading vertegenwoordigt die archaïscher is dan de later optredende
slaappatronen. Deze globale motorische ontladingen komen veelvuldiger voor bij
premature babies doordat bij hen het rijpingsproces van het zenuwstelsel nog
onvoltooid is en bijge-
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volg nog geen inhibitie mogelijk maakt van het geheel van motorische ontladingen
afkomstig van de sub-cortex. Opmerkelijk is wel dat deze inhibitie toeneemt zodra
de hoog-frequente oogbewegingen verschijnen. Alles gebeurt alsof de corticale
inhibitie het gevolg is van de prikkels die op deze cortex inwerken. In deze hypothese
zijn de oogbewegingen een indicator van de aanwezige prikkels.

De wetmatigheid van de tijdsstructuur
In welke mate zijn de slaapfasen van de volwassene afleidbaar van die van het
pasgeboren kind? Blijkbaar moeten wij de ‘ongedifferentieerde slaap’ van het kind
in verband brengen met een primitieve(r) gevoeligheid die gedurende de eerste
maanden verdwijnt. Mogen wij veronderstellen dat bepaalde stadia geheel verdwijnen
om geleidelijk plaats te maken voor nieuwe? Het feit dat de opeenvolgende
elektro-encefalografische patronen gedurende de slaap van een volwassene
veranderlijk zijn, heeft nl. al aanleiding gegeven tot verschillende beschrijvende
classificaties (Dement en Kleitman, 1957; Loomis et al., 1963). Al die slaapstadia
zijn echter slechts polygrafisch geïdentificeerde entiteiten, waaronder een organische
samenhang schuilgaat. Al maken die slaapstadia (zoals zij door Dement en Kleitman
geïdentificeerd, en nog later door Rechtschaffen en Kales, 1968, gecodificeerd
werden) het mogelijk de polygrafische sequenties te visualiseren, zij houden
onvoldoende rekening met de onderliggende interne ‘logica’ van de slaapparamaters.
Wij zagen reeds dat de betekenis van de REM-signalen nauw samenhangt met
hun temporele kenmerken; alleen de REM-signalen die optreden in ‘opflakkeringen’
(de zogeheten bursts) met een frequentie hoger dan 1 per seconde houden verband
met het leer- en aandachtvermogen. Welnu, tijdens zo'n burst van oculumotorische
signalen heeft het tijdsinterval tussen een dergelijk signaal en het daaropvolgende,
méér kans om gelijk te zijn aan het vorige interval dan langer of korter (Cornelissen
et al., 1977). De interne structuur van elk signaal in een zelfde burst bepaalt impliciet
zijn plaats in tijd en ruimte. De fysioloog is geneigd tijd en ruimte als ultieme
referentie-fenomenen te beschouwen en zich derhalve te beperken tot de strikte
waarneming van elk oculumotorisch signaal afzonderlijk. De logica noopt de
onderzoeker echter tot het vinden van een mathematische formulering voor de relaties
die ieder oculumotorisch signaal bepalen in functie van de signalen die eraan
voorafgaan en erop volgen. Hij gaat ervan uit dat elke oculumotorische activiteit van
de vorige afgeleid kan
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worden door een stel ‘matrix’-operaties in de mathematische zin van het woord.
Volgt men die interpretatie, dan merkt men dat de oogbewegingen van één droomfase,
de evolutie van de droomfasen tijdens de nacht, en de modificaties daarvan volgens
de leeftijd, een opeenvolging van ‘matrix-oplossingen’ suggereren, waarbij de mens
in zijn geheel door een geheugen wordt bijgestaan en waarin zowel verleden als
toekomst de huidige configuratie bepalen. De idee dat de fysiologie van de droom
gestuurd wordt door een programma dat in het brein ingeschreven is, werd reeds
vooropgesteld van bij de aanvang van dat soort onderzoek in de Europese laboratoria
(Jouvet en Petre-Quadens).
De fysiologie van de droom blijkt dus nauwkeurig fysische wetten te volgen. Het
niet-lineaire karakter van de interneuronale verbindingen die voor de droom
verantwoordelijk zijn, uit zich door de spontane vorming van coherente structuren:
de bursts van oculumotorische signalen. Die treden op telkens als de stabiliteit van
de slaap op het niveau van hartslag, ademhaling en oogbewegingen vervangen wordt
door de instabiliteit van de droom. Het is een mechanisme dat thuishoort bij wat men
algemeen ‘orde door fluctuaties’ noemt. In de ontogenese evolueert de slaap van een
uniforme, ongedifferentieerde toestand (door Dement ‘REM-sleep without REM's’
genoemd) naar de hier beschreven instabiliteit. De kleine afwijkingen van de
uniformiteit duren slechts enkele seconden: buiten die perioden gehoorzamen de
oogbewegingen aan de (klassieke) thermodynamische oplossingen, welke gelden
voor lineaire distributies van stabiele toestanden.
Het is beslist onjuist te beweren dat de studie van de slaap in zijn oculomotorische
eenheden minder ‘wetenschappelijk’ zou zijn dan de studie van een moleculaire of
cellulaire eenheid: individuele domeinen hoeven niet noodzakelijk louter
‘microscopisch’ bekeken te worden. Hun onderlinge samenhang is even wezenlijk
voor het begrip van de zaak. Wanneer de fysioloog de 1.500 pagina's van een
nachtopname doorneemt, heeft hij duidelijk de indruk dat het geheel van de
bestudeerde signalen, mét het verloop van de tijd, een toenemende orde vertoont.
Naarmate men zich in een later stadium van de nacht bevindt, domineert informatie
boven wanorde. Diezelfde predominantie merkt men trouwens ook op wanneer men
de slaappatronen vergelijkt van proefpersonen van verschillende leeftijd (gaande van
de kindertijd tot de derde leeftijd).
De interne structuur van de tijdens de slaap gemeten signalen is niet in strijd met
de kansverdelingsdistributie (Cornelissen et al., 1977). Het gedrag van het
oculumotorisch signaal is derhalve ‘stochastisch’: de evolutie ervan wordt bepaald
door (puur toevallige) fluctuaties, die leiden
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naar een nieuwe evenwichtstoestand. Andersen en Andersson hebben aangetoond
dat alleen een informatie van buitenaf de oculumotorische bursts kan doen ophouden;
hun organisatie in ruimte en tijd is het resultaat van een grootschalige
inhibitie-werking, die te situeren is in de aparte structuur van de thalamische neuronen
samen met de chemische reacties (de thalamus is een orgaan van de tussenhersenen).
De tijd die verloopt tussen het moment waarop een willekeurige prikkel aankomt
en de gang van die neuronale interacties onderbreekt, en het moment waarop die
prikkel geïntegreerd wordt in de droomcircuits, is van de orde van milliseconden:
dat is de transmissiesnelheid van de zenuwimpulsen zelf. De relatie tussen de
informatie, afkomstig van de omgeving en de hersenfysiologie van de droom heeft
de vorm van een wet, en die wet is een wijze van stochastische verwerking van
signalen (Poirel, 1975). De werking van de droom kan dus worden ondergebracht in
de algemene theorie van de zelfregulerende systemen. Dat wij de droomritmes
vermogen weer te geven in een logische, mathematische vorm, onderschrijft de
monistische opvatting omtrent de ‘gestructureerde systemen’ die de fysische en
biologische wereld bepalen.
Net zoals de fysische is ook de neurologische tijd onomkeerbaar. De
auto-organisatorische eigenschappen van het menselijk brein tonen de invloed aan
van de omgeving op de activiteit van de hersenen. Rest dan nog de vraag wat de
organiserende rol van de hersenen is op andere systemen. Een vergelijkende studie
van de hersenfysiologie in gesloten systemen enerzijds (waar hun repetitieve dynamica
schijnbaar onveranderlijk is) en in open systemen anderzijds (onderworpen aan snelle
transformaties) zou hierin klaarheid kunnen brengen.

Prenatale slaap en moeder-kind-interactie
Tot nog toe hebben we ons beperkt tot de studie van de slaapstadia zoals die bij het
pasgeboren kind en de volwassene aan het licht treden. Thans moeten wij onze
aandacht richten op andere aspecten van het slaapfenomeen. Hierbij dienen andere
methoden toegepast, b.v. het vergelijken van het slaappatroon van de zwangere
vrouw en het ongeboren kind. Dat is natuurlijk moeilijk rechtstreeks waar te nemen,
maar met behulp van polygrafische slaapopnamen werden ook hierover informaties
verkregen. Aldus kwam aan het licht dat tussen beide een duidelijk verband bestaat.
Op grond van de waarnemingen kunnen wij twee belangrijke feiten constateren.
Vooreerst blijft het bewegingspatroon van de foetus onge-
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wijzigd, ongeacht of de moeder in wakende toestand dan wel in REM-slaap verkeert.
Anderzijds vermindert het aantal foetale bewegingen merkelijk wanneer de moeder
een periode van kalme slaap doormaakt. Hieruit blijkt dat er tijdens de zwangerschap
ook in neurofysiologisch opzicht een nauw verband bestaat tussen moeder en kind.
Bovendien treedt hierbij het verband tussen waak- en paradoxale slaaptoestand
duidelijk aan het licht. Bij het einde van de zwangerschap verandert de REM-slaap
van de vrouw in deze zin dat de REM-frequenties verhoogd worden en aldus een
grotere gelijkenis gaan vertonen met die van het pasgeboren kind. Het hele
slaappatroon van de vrouw krijgt hierdoor een ander uitzicht (Petre-Quadens et al.,
1967). Dit parallellisme tussen het slaappatroon van de moeder en van het kind wettigt
het sterke vermoeden dat de oogbewegingsverschijnselen in de slaap van de moeder
en de motorische verschijnselen bij de foetus aan eenzelfde factor moeten worden
toegeschreven. Gegeven haar hormoonproducerende functie speelt de placenta hier
waarschijnlijk een belangrijke rol.
De rol van de hormonen in de regulatie van de slaap werd geïllustreerd door de
studies van De Lee (1973) en van Hoffmann et al. (1978). In gevallen van een
pathologische zwangerschap ten gevolge van hormonale afwijkingen - een voorbeeld
hiervan vindt men in placentaire insufficiëntie - blijft de correlatie tussen moeder en
kind voortbestaan (Petre-Quadens, 1974 b). Bij de geboorte lijden deze babies aan
hypotrofie of dysmaturiteit en wordt de oculumotorische activiteit tijdens de
REM-slaap in dezelfde mate verminderd bij moeder en kind. Wat de REM-slaap
betreft, verschillen pasgeboren hypotrofische babies niet van de babymongooltjes.
De informatie omtrent de placenta in mongoolse zwangerschappen zijn onduidelijk
en niets wijst erop dat de placentaire functie dan gestoord is. Daarentegen bestaan
er wel gegevens die wijzen op een endocriene deficiëntie bij de moeder. Weliswaar
kunnen wij de hypothese niet uitschakelen dat de fysiologie van de REM-slaap
verbonden is - zoals dat zeker het geval is met immuniteitsreacties - aan een cellulair
geheugen waarvan de componenten, zoals de antigenen, via de placenta van de
moeder, de foetus bereiken en celverbindingen te voorschijn roepen.
Sommige waarnemingen wijzen erop dat bepaalde celverbindingen verdwijnen
ten gevolge van het maturatie-fenomeen, zodat de differentiatie tijdens de maturatie
het gevolg is van een vermindering in de uitwisseling van informatie tussen de
neuronen. Er zou dus een inhibitie plaatsgrijpen bij de uitwisseling van informatie,
zodat een ‘patroon’ ontstaat dat als een tijdscode optreedt, m.a.w. een taal met behulp
waarvan bepaalde genen zich uitdrukken.
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Slaap en mentale ontwikkeling
De systematische analyse van de waak- en slaaptoestand kan ons reeds zeer vroeg
informatie verschaffen over de eventuele verschijning van bepaalde aspecten van
mentale achterlijkheid. Dat maakt het ook mogelijk om bepaalde fenomenen in een
normaal slaappatroon te interpreteren. De verschillende etappes van het
neuropsychische rijpingsproces gaan gepaard met kwantitatieve veranderingen in de
twee slaaptypes. Deze veranderingen zullen dan ook de weergave zijn van de kwaliteit
van de cerebrale ontwikkeling.
In de kalme slaap werd er in jonge, mentaal achterlijke kinderen een kwantitatieve
vermindering van de ‘spoelen’ waargenomen (Lenard en Schulte, 1974;
Petre-Quadens, 1967). Anderzijds noteren we vanaf de puberteit een aanzienlijk
verhoogde spoelenactiviteit in de tweede helft van de ovulatie-cyclussen en tijdens
de zwangerschap. We constateren dus dat de slaap een indicator is niet alleen van
de intelligentie maar ook van de biologische cyclussen die het leven van de mens
kenmerken.
Die wijzigingen in de slaap-parameters wijzen op een functionele verandering in
de prikkelbaarheid van het centrale zenuwstelsel. Bovendien werd tijdens de
zwangerschap en op het einde van de ovulatiecyclus een aanzienlijke verhoging in
de REM-frequenties waargenomen, ofschoon er geen verandering komt in de
REM-cyclussen. Klaarblijkelijk zijn ‘REM-cyclus’ en ‘REM-frequentie’ twee
verschillende entiteiten. Het is niet uitgesloten dat de REM-cyclus die gekenmerkt
wordt door het gelijktijdig optreden van hierboven genoemde karakteristieken, slechts
het gevolg is van een fysiologisch aanpassingsproces. De ontogenetische kenmerken
ervan wijzen trouwens in die richting. De variabiliteit in frequentie-parameters van
de REM-slaap bij verschillende personen zou bijgevolg een aanduiding zijn van de
bekwaamheid van het individu om de fase-fenomenen te integreren: de
oogbewegingen die in meerdere of mindere mate optreden al naargelang van de
invloeden die de persoon ondergaat. Er werd een correlatie gevonden tussen de
frequentie van de oculumotorische ontladingen (REM-frequenties) en de cerebrale
maturatie. M.a.w. deze hangt af van de leeftijd van de proefpersonen en, in eenzelfde
leeftijdsgroep, van hun intelligentiequotiënt of ‘leercapaciteit’. Aan de andere kant
zijn de REM-frequenties aanzienlijk verminderd in mentaal gehandicapte kinderen,
vergeleken met normale kinderen (Petre-Quadens, 1969). En toch bereikt het
REM-percentage (aantal REM's) bij deze patiënten soms een normale waarde. Ook
bij hen bestaat er geen verband tussen de slaappatronen en chromosomale of
biochemische afwijkingen zoals a priori te
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verwachten was. De REM-afwijkingen zijn specifiek verbonden met de mentale
achterlijkheid zelf en er bestaat geen verband met metabolische stoornissen die niet
gepaard gaan met intelligentie-stoornissen (Petre-Quadens, 1969). Anderzijds werd
bij normale studenten een verhoging vastgesteld van de REM-frequenties nà een
succesvolle leerperiode (Grubar et al.).
De studie van de slaap vestigt meteen onze aandacht op verschillende aspecten
van de biologische ritmes die onze menselijke natuur kenmerken en waarvan het
ritme van de slaap- en waaktoestand slechts één aspect is. De verschillende stadia
van het slapen en van het waken moeten worden beschouwd als cyclische variaties
in ons gedrag tijdens de nacht. Uit ervaring weten we allemaal dat ook tijdens de dag
ons concentratievermogen varieert volgens een cyclus die veranderlijk is van persoon
tot persoon. Ons aandachtsvermogen gedurende de dag onderscheidt zich door: 1)
oogbewegingen: als men ons roept, draaien we ons hoofd en onze ogen in de richting
van de stimulatiebron; 2) een inhibitie-fenomeen: als wij ons concentreren op een
bepaald voorwerp beperken wij ons waarnemingsveld tot dat ene voorwerp. Als we
b.v. muziek beluisteren kan een kat ons gezichtsveld kruisen zonder dat we ze bewust
opmerken. Die periodieke aandacht gedurende de dag schijnt het equivalent te zijn
van de REM-slaap.
Het verband tussen de slaap en de biochemie van de hersenen is nog grotendeels
onbekend. De tijdsconstanten van de biochemische mechanismen enerzijds en de
elektro-fysiologische mechanismen van de slaap anderzijds, zijn immers beduidend
verschillend. Er bestaat ongetwijfeld een verband tussen de endocriene ritmes en de
slaap, maar dit verband zou wel eens indirect kunnen zijn. Meer en meer blijkt dat
de scheikundige wisselwerkingen in de menselijke hersenen slechts het kader vormen
van een systeem waarbinnen hersenimpulsen of informatie zich verbinden en
verplaatsen volgens eigen wetten. Die wetten houden wellicht nauw verband met de
‘dissipatieve structuren’ zoals die in de fysische systemen optreden.

REM-slaap en cultuur
Een vraag die hiermee onmiddellijk verband houdt, betreft de mogelijke invloed van
de levenswijze, m.a.w. van de cultuur, op de droomritmen. Om hierop een antwoord
te kunnen formuleren verbleef de auteur enige tijd geleden in het noorden van Maleisië
bij een vreedzame volksstam, de
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Temiaren. Deze volksstam leeft van de jacht, de visvangst en wilde vruchten. De
Temiaren werden gekozen omdat in hun gedrag en hun hele kosmologie dromen een
buitengewoon belangrijke rol spelen (Stewart, 1954). Aangezien dromen meestal
tijdens de REM-slaap voorkomen, mocht men zich de vraag stellen of de Temiaren
tijdens hun slaap meer REM's vertonen, in percentage of intensiteit. Enkele
proefpersonen werden overgebracht naar het laboratorium van het Hospital Besar
in Kuala Lumpur om er de EEG-nachtopnamen te ondergaan. Hun dagen brachten
zij echter door in Gombak, aan de rand van de jungle, om een te grote culturele schok
en de eventueel daaraan verbonden invloeden op slaap- en droompatronen te
vermijden. Zij waren gekozen uit de groep van jonge mannen, d.w.z. degenen die 's
nachts op jacht gaan of de wacht houden bij het vuur (20 tot 25 jaar).
In de hut die als slaaplaboratorium diende, hadden de Temiaren een ononderbroken
slaap van 6 uur. Dit lijkt relatief weinig, doch we mogen niet vergeten dat het begrip
slapeloosheid hun totaal onbekend is. Een mogelijke reden hiervan is dat ze bijzonder
veel belang hechten aan hun dromen tijdens welke de ‘geesten’ zich aan hen
manifesteren. (We zouden ons kunnen afvragen of de zo verspreide slapeloosheid
in onze Westerse wereld niet een gevolg zou kunnen zijn van onze gebrekkige
waaktoestand, waardoor wij de ‘vergeetcapaciteiten’ van de slaap verkiezen boven
de fantasmatische rijkdom van de droom!...).
De polygrafische gegevens van de Temiaren bevestigen het ‘ingeboren karakter’
van bepaalde patronen (Petre-Quadens et al., 1975). Hoewel de globale
REM-intensiteit enigszins lager ligt dan in de jonge Westerse bevolking van dezelfde
leeftijdsgroep, beantwoordt de verhouding tussen de hogere en de lagere
REM-frequenties aan de normen die in het Westen gevonden werden (Petre-Quadens
en Hoffmann, 1981). Deze verhouding is te beschouwen als een verhouding van orde
tot geruis (noise) en wijst op het feit dat de menselijke hersenen een open,
zelforganiserend systeem vormen dat orde schept vanuit het geruis. Die verhouding
is eigen aan de menselijke soort en onafhankelijk van kleur of ras. Er bestaan meer
onderlinge verschillen in eenzelfde mensenras dan tussen de verschillende
mensenrassen onderling. Om dat te controleren werden voorafgaande onderzoekingen
verricht bij een andere volksstam, traditioneel zeer aggressief, nl. de Ibans, tijdens
een expeditie naar Nanga Beretik.
Beter bekend als de Dayaks, zijn zij de vroegere koppensnellers van het eiland
Borneo. In tegenstelling met de proeven op de Temiaren die telkens naar de hoofdstad
werden overgebracht, had deze procedure tot doel de baseline-gegevens van de slaapen droomfysiologie in de natuurlijke
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omgeving van de inboorlingen te bepalen. Nadien werden ze weliswaar ook, zoals
de Temiaren, overgebracht naar het EEG-laboratorium van het Hospitaal Besar in
Kuala Lumpur, om er gelijkaardige nachtelijke slaapopnamen te ondergaan. In
tegenstelling tot de Temiaren verbleven de Ibans dan op de campus, daar het juist
de bedoeling was de wijzigingen in de slaap- en REM-parameters onder een acute
stress- en acculturatie-situatie te bestuderen. De resultaten van deze studie hebben
twee bijzonderheden van de droomfysiologie van de Ibans aan het licht gebracht.
1. De REM-frequenties bij de Ibans in Nanga Beretik zijn hoger dan die opgenomen
bij de Temiaren. Dit kan betekenen dat de stress van de acculturatie bij de
Temiaren, ondanks hun verblijf te Gombak, niet uitgeschakeld kon worden. In
de jungle is de situatie gekenmerkt door haar stereotypie, terwijl er meer stress
voorkomt in de Westerse beschaving. Eerder werd reeds aangetoond dat
soortgelijke veranderingen in de slaap- en REM-fysiologie voorkomen in
periodes van stress en psychologische verweer-mechanismen (shifting-defenses)
(Greenberg, 1970).
2. In Kuala Lumpur echter verschilden de REM-patronen die bij de beide Ibans
werden opgenomen. Dat verschil werd veroorzaakt door een onverwacht voorval
dat de validiteit van de experimentele set-up van deze expeditie gedeeltelijk
teniet deed. Tijdens hun verblijf in Kuching, enkele uren voor de vlucht naar
Kuala Lumpur, had één van onze Ibans, Ayum, verschillende tanden laten
trekken om ze te vervangen door gouden tanden, een teken van promotie in de
Iban-hiërarchie. Als gevolg hiervan vertoonden de slaapopnamen van Ayum in
het EEG-lab een dramatische daling van zijn REM-intensiteit. Blijkbaar hadden
het fysische trauma en de daaropvolgende langdurige bloedingen zijn
stress-potentieel uitgeput. Vanuit psychologisch standpunt was Ayum erg
geïrriteerd en depressief. Daar de REM's in verband worden gebracht met de
integratie van interne emotionele bevindingen met externe waarneembare
ervaringen (Greenberg, 1970), wijst de daling van de REM-frequenties bij Ayum
op een gebrek aan associatie tussen wat hij gedurende de dag in Kuala Lumpur
had waargenomen en zijn emotionele en instinctieve connecties. Experimenteel
werd immers aangetoond dat een persoon die een erg emotionele en stressvolle
ervaring doormaakt en van zijn REM-slaap wordt beroofd, in de onmogelijkheid
verkeert die ervaring te integreren (Greenberg, 1970). De andere Iban, Empam,
vertoonde tamelijk normale REM-frequenties, die bovendien verhoogden
naarmate hij langer in Kuala Lumpur verbleef, zoals dat na een succesvolle
leerperiode verwacht kan worden (Petre-Quadens,
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1969; Grubar et al., 1983). Psychologisch gezien was Empam nieuwsgierig en
het was alsof de nieuwe situatie hem opgewekt en vrolijk stemde.
Dergelijke studies van de slaap- en droomfysiologie zouden de psychologische
problemen bij een aantal immigranten kunnen verhelderen. We mogen evenwel niet
vergeten dat bovenvermelde hypothesen ontworpen zijn na een experiment met
slechts enkele personen op een diachronische maar qua duur gelimiteerde basis.
Hoewel de resultaten bijgevolg slechts een probabilistische waarde hebben, slaan zij
toch een brug tussen hersenfysiologie en sociaal gedrag. Daarenboven hebben de
slaapnavorsingen reeds hun nut in de studie van het menselijke brein bewezen. Ze
zouden voor andere takken van de menswetenschappen een geschikt werktuig kunnen
zijn om hun waarnemingen op biologische grondslag te bevestigen.

Conclusies
Wat leren al die bevindingen ons over de functie van de slaap in het algemeen en
van de paradoxale slaap in het bijzonder?
Om te beginnen bevestigen zij het positieve verband tussen het IQ en de
oculumotorische activiteit van de slaap en dus de cognitieve slaaphypothese. Het
menselijke brein is inderdaad een open, zelf organiserend systeem dat orde schept
in de chaos van onze waarnemingen. Deze activiteit grijpt plaats tijdens de REM-slaap
's nachts en waarschijnlijk ook tijdens de perioden van aandacht tijdens de dag. Het
feit dat de functie die orde schept uit geruis, constant blijft in alle mensenrassen en
culturen wijst op het genetisch karakter van deze functie.
We moeten eraan herinneren dat men in dierenexperimenten genetische
componenten ontdekt heeft van de ontlading van de neuronen. Het mechanisme dat
de spieractiviteit uitschakelt tijdens de programmatie van perceptie en motorische
systemen, schijnt ook in te staan voor de bescherming van het organisme tegen de
invloed van ongecontroleerde gestereotypeerde gedragspatronen die storend zijn
zowel voor de aandacht als voor de slaap. Die genetische ‘readout’ wordt
verwezenlijkt met een minimaal geruis door het mechanisme dat de spiertonus
uitschakelt en bijgevolg het binnendringen van uiterlijke informatie belet. Ten gevolge
daarvan staan de synapsen die deelnemen aan de programmatie klaar om hun
integrerende functie tijdens epi-genetische aandacht uit te voeren. Om efficiënt te
zijn moet de periodische programmatie van de REM-slaap enigszins ver-
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bonden zijn met de epi-genetische informaties die het centrale zenuwstelsel
beïnvloeden tijdens de waaktoestand. De REM-slaap impliceert dus een mechanisme
dat de genetische readout (de oogbewegingen) aanpast aan het aantal betekenisvolle
externe of interne (hormonale) informaties die de synapsen beïnvloeden.
Een andere vraag die verre van opgelost schijnt te zijn is die omtrent een mogelijke
erfelijke invloed op de leercapaciteit. Zou het werkelijk mogelijk zijn die capaciteit,
en bijgevolg ook het IQ, door hormonen te beïnvloeden? Mocht deze hypothese juist
zijn, dan zou de oculumotorische activiteit van de paradoxale slaap, die met het IQ
in verband staat, een entiteit zijn die langs metabolische of hormonale weg
gemanipuleerd kan worden. Studies bij mongoolse kindjes hebben die stelling echter
slechts gedeeltelijk bevestigd. Inderdaad, na toediening van een voorloper van
serotonine, namelijk de 5-HTP, werd vastgesteld dat deze oculumotorische activiteit
slechts ‘partieel’ en tijdelijk te beïnvloeden is (Petre-Quadens en De Greef, 1971).
Voegen we er echter onmiddellijk aan toe dat de beste resultaten werden bereikt bij
kinderen bij wie de behandeling vóór de leeftijd van 1 jaar begonnen werd. Schijnbaar
zijn tijdens het eerste levensjaar de erfelijke fenotypes nog niet definitief vastgelegd,
zodat ze beïnvloedbaar blijven van buitenaf. Trouwens, tijdens het eerste levensjaar
vertonen de REM-cyclussen en aanverwante oculumotorische componenten nog een
zekere labiliteit. Deze labiliteit verdwijnt volledig bij het oudere kind en de
volwassene.
Zonder de tussenkomst van de hormonen uit te sluiten, is de oculumotorische
activiteit van de REM-slaap ook verbonden met een temporeel geheugen. Waaruit
bestaat dat geheugen eigenlijk?
Tijdsgebonden biologische activiteiten zijn in ons genetisch systeem gecodificeerd.
Het zijn de tijdsgebonden karakteristieken van de slaap die, zoals die van andere
biologische patronen, de uitdrukking zijn van het erfelijk geheugen dat zich gedurende
de evolutie van ons wezen ontwikkeld heeft. Het hele probleem is dan of dat temporeel
geheugen al dan niet gewijzigd kan worden door andere dan spontane mutaties. Dit
is echter een domein waarop de wetenschap nog maar pas haar intrede heeft gedaan.
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Het nieuwe realisme in de hedendaagse Amerikaanse literatuur
Paul Levine
In het mythische dorp van de Oosteuropese joden, Chelm, was een man
aangesteld om aan de ingang van het dorp te zitten wachten op de komst
van de Messias. Hij klaagde erover bij de dorpsoudsten dat hij te weinig
betaald werd. ‘Je hebt gelijk,’ zeiden ze hem, ‘het loon is te laag. Maar
bedenk ook dat het vast werk is’.
Irving Howe, Steady Work
In zijn roman Slapstick vertelt Kurt Vonnegut een anekdote over zijn broer Bernard
die, zo verklaarde hij, ‘met een paar kleine wijzigingen ook naar waarheid over
mezelf verteld zou kunnen worden’.
Bernard werkte in Schenectady, New York, al een tijdje in het
onderzoekslab van de Algemene Elektriciteitsmaatschappij, toen hij
erachter kwam dat zilverjodium neerslag uit sneeuw- of regenwolken kon
veroorzaken. Zijn laboratorium was nochtans één grote puinhoop waar
een onhandige vreemdeling op wel duizend verschillende manieren aan
zijn einde kon komen naargelang de plaats waar hij struikelde.
De veiligheidsambtenaar van de elektriciteitsmaatschappij kreeg haast een
beroerte toen hij die jungle van dodelijke valkuilen, strikken en trucmijnen
opmerkte. Hij schold mijn broer de huid vol.
Terwijl hij met zijn vingertoppen tegen zijn voorhoofd tikte, zei mijn broer
hem: ‘Als jij dit lab erg vindt, dan moest je eens weten hoe het er hier
binnen uitziet’.
Deze anekdote geeft een nauwkeurig beeld van de context waarin een bespreking
van de recente Amerikaanse literatuur geplaatst dient te worden. Die context zou ik
willen noemen: de relatie tussen de verwarring buiten onze hoofden en de verwarring
erbinnen. Formeler uitgedrukt: het onderwerp van mijn uiteenzetting is de relatie
tussen de visie van de kunstenaar en zijn materiaal. Of, zoals ook weer Kurt Vonnegut
zei over zijn roman Slapstick: ‘Het gaat over hoe het leven door mij aangevoeld
wordt’.
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De jaren 60: crisis van de verbeelding
Om te beginnen kunnen we dan de vraag stellen hoe Amerikaanse auteurs in de
voorbije twee decennia het leven aangevoeld hebben. Ik veronderstel dat ik u geen
geheim verklap als ik zeg dat we in een sombere, wisselvallige en zelfs explosieve
tijd leven, boordevol geweld en radicale tegenstellingen. Zoals Irving Howe zei: ‘Het
woord “modern”, zowel als we het over geschiedenis als over literatuur hebben,
betekent extreme situaties en radicale oplossingen. Het roept beelden op van oorlog
en revolutie, experimenten en rampen, apocalyps en scepticisme, beelden van
opstandigheid, ontgoocheling en nietigheid’. In die betekenis zijn de jaren 60 en 70
wel de meest moderne decennia geweest.
Het woord ‘modern’ betekent echter niet alleen de zichtbare toename van het
geweld in onze wereld van overvloed, maar ook een toename van de gevoeligheid
voor onze kwetsbaarheid temidden van al onze overvloed. In de jaren 60 zaten we
midden in dat geweld: de door TV-camera's opgenomen moord op Lee Harvey
Oswald, telkens opnieuw in vertraging herhaald voor het geval dat we een onderdeel
gemist zouden hebben; de filmfragmenten van de oorlog in Viëtnam die wij tijdens
het avondeten in het journaal bekeken; de foto's van rellen en demonstraties die op
de voorpagina's van onze kranten prijkten. Het motto dat op de New York Times
vooraan staat, ‘Al het nieuws dat geschikt is om gedrukt te worden’, heeft een veel
ruimere betekenis gekregen en de massamedia leveren dagelijks het bewijs van de
stelling van William Barrett dat ‘geen enkele eeuw ooit zo zelfbewust is geweest als
de onze’. Hoezeer we het misschien ook probeerden, we konden niet vergeten dat
Auschwitz en Hiroshima pas achter ons lagen terwijl Zuid-Viëtnam en Zuid-Afrika
juist voor ons opdaagden. Met de woorden van John McCormick: ‘Het tempo van
de catastrofen is ongetwijfeld verhoogd en in de maatschappij hebben mutaties
plaatsgevonden die om mutaties in de kunstvormen vroegen’.
In die situatie was de Amerikaanse auteur in de jaren 60 geconfronteerd met een
serie problemen die geleid hebben tot een crisis in de verbeelding. In The Golden
Notebook heeft Doris Lessing deze crisis van de verbeelding omschreven als ‘het
alsmaar dunner worden van de taal tegenover het als maar aandikken van onze
ervaring’.
Het eerste probleem had te maken met wat ik het probleem van het materiaal van
de kunstenaar genoemd heb. Hoe kon de verbeelding van de schrijver nog concurreren
met het fantastische karakter van de hedendaagse realiteit? In een artikel onder de
titel Writing American Fiction beschreef Philip Roth heel gedetailleerd én vrolijk
een echt gebeurde moord-
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zaak in Chicago. Die was zo griezelig en bizar, dat aan het einde de moeder van het
slachtoffer op de beeldbuis kwam en als beloning een sjieke woning toegewezen
kreeg. ‘En wat is de moraal van dit lang verhaal?’ vroeg Roth. ‘Gewoon dit: in het
midden van de 20e eeuw heeft de Amerikaanse auteur de handen vol met te proberen
de Amerikaanse realiteit te begrijpen, vervolgens te beschrijven en ze dan ook nog
geloofwaardig te maken. Die realiteit verbaast je, maakt je ziek of woedend en brengt
tenslotte je eigen schrale verbeelding in verlegenheid. De actualiteit zet voortdurend
ons talent voor schut en onze cultuur komt dagelijks met figuren aandraven die elke
romancier zelf graag had willen uitvinden’. Het tweede aspect van die crisis van de
verbeelding betreft het probleem van de visie van de kunstenaar. Hoe kon hij een of
andere ordening of zin in dit materiaal vinden en hoe kon hij die zin begrijpelijk
maken voor zijn publiek? In haar essay Slouching Towards Bethlehem (Al lummelend
naar Bethlehem) heeft Joan Didion haar ervaringen beschreven met de wetteloosheid
en geestesverlamming die in de Californische tegencultuur was voortgebracht. Nadien
heeft ze de crisis geanalyseerd die ze ervoer bij het schrijven en publiceren van het
essay:
Het was de eerste keer dat ik direct en botweg geconfronteerd werd met
het evidente feit van de atomisering, het bewijs dat dingen uit elkaar vallen:
ik ging naar San Francisco omdat ik maandenlang niet in staat geweest
was om te werken, omdat ik verlamd was door de overtuiging dat schrijven
een irrelevante daad was, dat de wereld, zoals ik die had begrepen, niet
langer meer bestond. Als ik me ooit opnieuw aan het werk zou willen
begeven, dan zou ik in het reine moeten komen met wanorde. Daarom was
het essay belangrijk voor mij. Toen het dan gedrukt was zag ik in dat, hoe
direct en vierkantig ik ook dacht het gezegd te hebben, ik er niet in geslaagd
was velen die het stuk lazen en er zelfs van hielden echt aan te spreken.
Het was mij niet gelukt te suggereren dat ik het over een veel algemener
fenomeen had dan een handvol kinderen die mandala-tekens op hun
voorhoofd droegen.
Het derde aspect van de crisis van de verbeelding had te maken met de artistieke
vormgeving. Hoe moest de schrijver het aan boord leggen om een literaire vorm te
vinden, aangepast aan zijn visie, vooral nu de traditionele vormen uitgeput leken?
John Barth sneed dit probleem aan in een essay met de toepasselijke titel The
Literature of Exhaustion (De literatuur van de uitputting):
Het thema van mijn essay bestond erin aan te tonen dat de vormen en
stromingen van de kunst deel uitmaken van de menselijke geschiedenis
en dus aan slijtage onderhevig zijn, tenminste in de geest van belangrijke
aantallen kunstenaars in bepaalde tijden en op bepaalde plaatsen. M.a.w.
artistieke conventies moeten kunnen wijken, omgekeerd, overstegen,
getransformeerd en zelfs tegen zichzelf gebruikt worden om nieuw en
springlevend werk voort te brengen.
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De crisis van de verbeelding van de jaren 60 resulteerde in een explosie van de
traditionele prozavormen1. Onder de druk van de densiteit van de hedendaagse
ervaring evolueerde een aantal schrijvers naar de hybride vormen van ‘the New
Journalism’ en ‘the non-fiction novel’ (de documentaire roman). Ik denk b.v. aan In
Cold Blood van Truman Capote, The Armies of the Night van Norman Mailer,
Slouching Towards Bethlehem van Joan Didion, The Electric Kool-Aid Acid Test
van Tom Wolfe, The Fire Next Time van James Baldwin. Zich bewust van de
verdunning van de taal, wendden andere schrijvers zich tot zwarte humor, paranoïde
visioenen en een soort linguïstische guerrilla-oorlogvoering. Voorbeelden daarvan
zijn Catch-22 van Joseph Heller, One Flew Over the Cuckoo's Nest van Ken Kesey,
Nova Express van William Burroughs, The Crying of Lot 49 van Thomas Pynchon
en Why Are We in Vietnam? van Norman Mailer. Weer anderen, zich bewust van de
uitputting van literaire vormen, zoals John Barth, John Hawkes, Robert Coover,
William Gass en Kurt Vonnegut, gingen het domein van wat thans postmodernistisch
reflexief en anti-realistisch schrijven genoemd wordt exploreren.
Wellicht kon Vonnegut de spreekbuis van al deze auteurs genoemd worden toen
hij in Slaughterhouse-Five schreef: ‘Al wat we van het leven moesten weten stond
in De gebroeders Karamazov. Maar dat is niet langer meer genoeg’. Hoe dan ook,
het feit dat niet-fictief werk centraal stond bij de poging om tot een begrip van deze
eeuw te komen, onderstreepte de tekorten die in de fictie aangevoeld werden. Vele
van de belangrijkste verbeeldingswerken van de jaren zestig schenen visionaire
analyses te zijn die onze ervaring van de tijd en de maatschappij waarin wij leefden
wilden corrigeren. Denken we aan Marcuse's One-Dimensional Man, aan Love's
Body van Norman O. Brown, Understanding Media van Marshall McLuhan, Growing
Up Absurd van Paul Goodman en At the Edge of History van William Irwin
Thompson. Het is duidelijk dat in die troeblerende jaren de literatuur in tegengestelde
richtingen getrokken werd.

1

De ontwikkelingen in de scheppende literatuur liepen parallel met die in de literaire kritiek.
Cfr. A. Walton Litz: ‘De algemene trend in de literaire kritiek sinds 1945 bestond in een
evolutie van consensus naar diversiteit, van het overwicht van formalistische kritiek naar
een verbijsterende hoeveelheid van soorten kritiek die “voorbij” het formalisme zoeken te
geraken of er “tegen” ageren. Op verschillende subtiele manieren volgde de Amerikaanse
literaire kritiek het spoor van onze politieke en culturele geschiedenis, ze verliet de nationale
beweging van een brede na-oorlogse consensus voor een tijd van verdeeldheid en
onzekerheden’.
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De jaren 70: consolidering van tendensen
Kan men de jaren 60 een periode noemen van literaire ontreddering als gevolg van
de beschreven crisis van de verbeelding, de jaren 70 daarentegen kunnen gezien
worden als een decennium van consolidering van de twee tegenover elkaar staande
tendensen. Enerzijds zien we de voortzetting van het postmodernisme, experimentele
literatuur waarin ‘het woord werd gescheiden van de wereld’, anderzijds zien we
ook een vernieuwde belangstelling van romanciers voor de wereld: zij eigenen zich
ervaringsdomeinen toe die vroeger gereserveerd waren voor journalisten,
geschiedschrijvers en maatschappelijke onderzoekers. Sommige critici hebben de
periode van de jaren 70 gehuldigd als de triomf van de postmodernistische sensibiliteit.
Ik zou veeleer zeggen dat de meest karakteristieke kwaliteit van onze recente literatuur
haar gevoeligheid is voor belangrijke sociale en politieke veranderingen die in het
leven in Amerika plaatsgrijpen. Ik wil dat een nieuw realisme in de Amerikaanse
literatuur noemen: het keert terug naar de belangstelling voor de sociale werkelijkheid,
terwijl het sceptisch blijft t.a.v. de meer extravagante eisen van de literatuur van de
jaren 60.
Wat volgens mij de literatuur van de jaren 70 onderscheidt is de wijze waarop ze
geprobeerd heeft rekening te houden met een uitgestrekt gebied van Amerikaanse
ervaringen. Terwijl de schrijvers vroeger dikwijls op directe wijze de periferie van
de Amerikaanse maatschappij hadden behandeld of op meer elliptische wijze het
centrum ervan, pakten zij nu de hoofdrichtingen van de contemporaine
bestaanservaring aan en diepten tot nog toe begraven aspecten van ons recente
verleden op. Die vernieuwde belangstelling voor de sociale werkelijkheid komt tot
uiting in de drie nieuwe domeinen waarop de artistieke belangstelling zich richtte:
de situatie van de vrouwen, de invloed van de oorlog in Viëtnam en de betekenis van
de hele Koude Oorlog-periode. Bondig samengevat kan men het zo stellen, dat de
politieke en sociale analyse die de toon aangaf in de jaren 60 de weg vrij gemaakt
heeft voor de verbeelde ervaring van weggestopte maar controversiële sectoren van
de Amerikaanse realiteit in de jaren 70.

Vrouwenliteratuur
Die verandering komt het duidelijkst naarvoren in de recente literatuur over de situatie
van de vrouwen. Hoewel de jaren 60 al een reeks belang-
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rijke analyses produceerden, te beginnen met The Feminine Mystique van Betty
Friedan, kreeg de literatuur van vrouwen pas haar volle betekenis en kracht in de
jaren 70. Was de ervaring van de vrouwen vroeger al geanalyseerd, nu kon ze
doorleefd worden. Een personage in Marge Piercy's Small Changes drukt het als
volgt uit: ‘Het woord “onderdrukking” trof haar niet als de slogan van een beweging
- de onderdrukking van vrouwen, de onderdrukking van homoseksuelen, de
onderdrukking van de Derde Wereld, de onderdrukking van de arbeidersklasse maar als het reële gewicht van het systeem, van de vijandelijke staat die haar aan het
verpletteren was’.
In veel van die romans, b.v. Play It As It Lays van Joan Didion, Looking for Mr.
Goodbar van Judith Rossner en The Shadow Knows van Diane Johnson, heeft de
heldin de rol van het slachtoffer gekregen. Niet altijd echter. Sommige recente romans
laten echte exemplarische heldinnen zien. Vida van Marge Piercy en Meridian van
Alice Walker zijn de heldinnen van romans (met de gelijknamige titel) die de politieke
strijd van de jaren 60 overleefd hebben zonder hun integriteit te verliezen. In beide
romans zijn de privé en publieke sfeer samengebracht in wat Sara Evans ‘persoonlijke
politiek’ genoemd heeft. Meridian, een roman over de relatie tussen de beweging
voor burgerrechten en die voor de bevrijding van de vrouw, is een uitstekend boek.
Het geeft een rijk en aandoenlijk portret van de Afro-Amerikaanse ervaring, scherp
verschillend van wat we gewoon zijn te lezen bij zwarte mannelijke auteurs. Het is
inderdaad interessant op te merken, dat de meest stimulerende zwarte literatuur in
de jaren 70 geschreven werd door vrouwen zoals Walker en Toni Morrison. Door
hun boeken hebben wij ons begrip van de ervaringen van de zwarten in Amerika
radicaal moeten herzien.
De hoofdmoot van de vrouwenliteratuur in de jaren 70 ging echter niet over
vrouwen die slachtoffers of heldinnen waren, maar over vrouwen die bevrijd werden
van de druk van het burgerlijke bestaan. Een groot aantal recente romans heeft als
thema een vrouw die van huis weggaat. In vele gevallen ontstaan door een sterfgeval
in het gezin ineens nieuwe perspectieven en de mogelijkheid om zich uit traditionele
rolpatronen te bevrijden. In Kinflicks van Lisa Alther is het de moeder van het
hoofdpersonage die sterft, in Final Payments van Mary Gordon de vader, in The Odd
Woman van Gail Godwin de grootmoeder. De situatie is telkens dezelfde: de
hoofdfiguur, een vrouw dicht bij de magische leeftijd van 30 jaar, bevindt zich op
een kruispunt in haar leven waar zij moet kiezen tussen de oude zekerheid en de
nieuwe vrijheid. Al deze vrouwelijke personages zitten in een overgangsfase tussen
oude en nieuwe waarden en proberen
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een nieuw bewustzijn uit een oud lichaam los te maken. Een personage in The Odd
Woman drukt het als volgt uit: ‘Ik denk dat ik een van die mensen ben die zo
onfortuinlijk waren op te groeien met de ene voet nog in het ene tijdperk en met de
andere al in het volgende’. De drie romans behandelen allemaal de valkuilen zowel
als de mogelijkheden tot succes die bij het zoeken naar zelfverwerkelijking
voorkomen. Het valt op dat - in tegenstelling tot de assertieve retoriek van sommige
feministische geschriften uit de jaren 60 - vele recente romans over vrouwen
pessimistisch of ambivalent eindigen. Meer opvallend nog is dat in vele van deze
romans een radicaal perspectief samengaat met een conventionele literaire vorm. De
recente vrouwenliteratuur blijft traditioneel vasthouden aan de principes van het
realisme.

Viëtnam
Zoals de vrouwenbeweging in de jaren 60 een reeks belangwekkende analyses
voortbracht, zo produceerde de anti-oorlogbeweging een aantal goed geformuleerde
kritische geschriften over Amerika's buitenlandse politiek en praktijken. Maar terwijl
historici en journalisten al jarenlang bezig zijn de troep te beschrijven die de
Amerikanen in Zuidoost-Azië aangericht hebben, zijn pas onlangs romans en
memoires begonnen andere aspecten van dit tragische avontuur te belichten. Twee
romans over de oorlog in Viëtnam hebben in de jaren 70 belangrijke literaire prijzen
gewonnen. Dog Soldiers van Robert Stone beschrijft, zoals de film The Deer Hunter,
de impact van de oorlog op de Amerikaanse maatschappij. Going After Cacciato van
Tim O'Brien, een nog ambitieuzere en indrukwekkender roman, beschrijft het effect
van de oorlog op die Amerikanen die hem moesten voeren. Door die romans en door
persoonlijke verslagen zoals A Rumor of War van Philip Caputo en Dispatches van
Michael Herr komen we tot een nieuw begrip van de bittere erfenis van Viëtnam,
een begrip dat zelfs de meest genuanceerde politieke analyse overtreft.
Het best komt dat wellicht tot uiting in Dispatches. Michael Herr was verslaggever
in Viëtnam voor de weekbladen Esquire en Rolling Stone. Zijn persoonlijke
verslaggeving is een briljant voorbeeld van het New Journalism, waarin de opvatting
van de objectieve reportage plaats gemaakt heeft voor een meer bewust subjectieve
stijl. De journalist wordt zodoende getuige van én deelnemer aan de gebeurtenissen
die hij beschrijft. Herr drukt het als volgt uit:
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Laten we het hebben over de belichaming van een identiteit, over het
vastgepind worden op een rol, over ironie: ik ging om de oorlog te verslaan
en de oorlog versloeg mij; een oud verhaal, tenzij je het natuurlijk nog
nooit gehoord hebt. Ik ging om de rauwe maar serieuze opvatting te testen,
dat je in staat moest zijn naar alles te kijken. Serieus is die opvatting omdat
ik ernaar handelde en vertrok, rauw omdat ik niet wist - er was een oorlog
voor nodig om het je te leren - dat je evenzeer verantwoordelijk was voor
al wat je zag als voor al wat je deed. Het probleem was dat je niet altijd
wist wat je zag totdat je later, misschien jaren later, ging beseffen dat veel
nooit tot je doorgedrongen was, het bleef daar alleen maar opgestapeld
liggen in je ogen. Tijd en informatie, een slingerbeweging, het leven zelf,
niet de informatie is bevroren, maar jij zelf.
Zoals O'Brien en Caputo leert Herr ons de oorlog in Viëtnam te zien vanop de grond
en vanuit dat perspectief is de oorlog monsterachtiger, absurder en desondanks
begrijpelijker dan ooit tevoren. Het is monsterlijk als een soldaat aan zijn vriendinnetje
thuis een oor van een gedode vijand als een geschenkje opstuurt en dan verstomd
staat dat zij het met hem uitmaakt. Het is absurd als een majoor de totale vernietiging
van een stad uitlegt in deze gedenkwaardige zin: ‘We moesten Ben Tre verwoesten
om het te redden’. Toch wordt de oorlog ook begrijpelijk gemaakt op een wijze zoals
de anti-oorlogbeweging dat niet heeft gekund, omdat Herr en de anderen ons niet
toelaten op een afstand te gaan staan en te oordelen. We kunnen niet oordelen zonder
erbij betrokken te geraken en we kunnen er niet bij betrokken worden zonder een
schrikwekkende les te leren over de ambiguïteit van macht, geweld en
uitzonderingssituaties. Tegen het einde van Dispatches vertelt Herr het volgende
incident. Een uitgever vraagt aan een Brits journalist, die levensgevaarlijk gewond
werd in Viëtnam, over zijn belevenissen een boek te schrijven dat ‘eens en voor goed
afrekent met de glamour van de oorlog’. De vraag, in haar naïviteit, verbaast de
journalist. ‘Dat is zoveel als de glamour wegnemen van de seks of van de Rolling
Stones’, roept hij uit. ‘Ik bedoel, je weet toch dat dit onmogelijk kan!’. Op een analoge
wijze beschrijft Caputo in A Rumor of War zijn eigen ambivalente houding tegenover
zijn oorlogservaring: ‘Iedereen die in Viëtnam gevochten heeft zal moeten toegeven
- als hij eerlijk is tegenover zichzelf - dat hij plezier beleefde aan de meeslepende
bekoring die van het gevecht uitging. Het was een bijzonder plezier omdat het
vermengd was met een even grote pijn. Het was als de bewustzijnsverruiming die je
krijgt van drugs. En het kon al even verslavend werken, want in vergelijking daarmee
waren alle andere vreugden of kwellingen van het leven pover alledaags’.
Daarmee is niet gezegd dat O'Brien, Herr en Caputo de oorlog verheerlijken. Zij
proberen integendeel te laten zien hoe de oorlog de mensen, die
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hem van nabij meegemaakt hebben, gemerkt en veranderd heeft. Caputo spreekt van
zijn irrationeel verlangen naar Viëtnam terug te keren, al heeft hij zich tegen de
oorlog verzet. Die vreemde aandrang kwam voort ‘uit het besef hoe grondig we
veranderd waren, hoe verschillend we waren van alle anderen die niet met ons de
miseries gedeeld hadden van de moesson, de uitputtende patrouilles, de angst voor
een stormaanval op een hete landingsplek’:
Ik was betrokken bij de anti-oorlogbeweging op dat ogenblik en vocht zonder succes - om mijn tegenstand tegen de oorlog te verzoenen met deze
nostalgie. Later werd ik mij ervan bewust dat een verzoening onmogelijk
was; ik zou nooit in staat zijn om de oorlog te haten met dezelfde zuivere
passie als mijn vrienden in de beweging. Omdat ik in de oorlog
meegevochten had was het geen abstracte kwestie, maar een diep
doorvoelde belevenis, het belangrijkste dat mij overkomen was. Het hield
mijn gedachten, zinnen en gevoelens in een hechte omhelzing te zamen.
Uiteindelijk toch heeft de literatuur over Viëtnam ons een levendig besef bezorgd
van het irrationele karakter van de oorlog. Aan het einde van Dispatches kunnen we
meevoelen met de journalist die verklaart ‘niet zozeer te geven om zijn nachtmerries
dan wel om zijn drang er in waaktoestand nieuwsrapporten mee te vullen’. Dit besef
van de geschiedenis als een nachtmerrie waaruit de betrokkenen proberen te ontwaken,
doordringt natuurlijk de moderne literatuur, maar het is ook een bijzonder geschikte
metafoor om er contemporaine ervaringen mee te beschrijven. Want letterlijk is het
haast uitgesloten een zin te geven aan wat er in de wereld gebeurt sinds de atoombom
op Hiroshima tot de dag van vandaag. Het lijkt er integendeel op dat wij de Koude
Oorlog en zijn nasleep alleen maar gedroomd hebben, wij begrijpen nauwelijks hoe
we erin verzeild zijn geraakt en waarom wij er niet uit weggeraken.

Koude Oorlog
In de jaren 60 hebben historici als William Appleman Williams geprobeerd ons
inzicht in dat tijdperk radicaal te veranderen, maar tot voor kort was de periode van
de Koude Oorlog een thema dat in de Amerikaanse verbeelding toegedekt bleef. Een
van de tekenen daarvan is bijvoorbeeld het feit dat, terwijl er al tal van boeken en
films over Viëtnam verschenen zijn, het aantal boeken over de Koreaanse oorlog
nog altijd op de vingers van één hand kan worden geteld. Maar in de jaren 70, toen
schrijvers naar de vroege na-oorlogse tijd terugkeerden, werd de erfenis van de Koude
Oorlog een hoofdthema. Lillian Hellmans autobiografie
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Scoundrel Time, de film The Front van Martin Ritt en Victor Navasky's geschiedenis
Naming Names vestigden de aandacht op het McCarthy-tijdperk. In sommige gevallen
heeft het nieuwe onderzoek van deze periode geleid tot verrassende nieuwe uitzichten.
Historici als Alan Weinstein en Ronald Radosh bekeken opnieuw de bewijsstukken
in de twee meest befaamde processen van de Koude Oorlog - dat van Alger Hiss en
van de Rosenbergs - en kwamen tot conclusies die zowel de liberale als de
conservatieve meningen over deze veroordelingen deden omslaan. Nog frappanter
was het verschijnen in de jaren 70 van twee belangrijke romans over de Rosenbergs.
Zowel Robert Coover in The Public Burning als E.L. Doctorow in The Book of Daniel
combineren geschiedenis en fictie, maar op totaal verschillende manieren. Coover
plaatst reële personen in ergerlijke situaties om het klimaat van de Koude Oorlog
opnieuw op te roepen. Doctorow daarentegen creëert zijn eigen personages ter
illustratie van wat de historicus Christopher Lasch genoemd heeft ‘de agonie van
Links in Amerika’.
In Doctorows roman heten de Rosenbergs wel Isaacson, maar op details na blijft
The Book of Daniel uiterst trouw aan de historische feiten. In de roman, zoals in de
werkelijkheid, kunnen we meemaken hoe het staatsapparaat zich gaat bemoeien met
twee ongelukkige en ogenschijnlijk niets voorstellende individuen. De Isaacsons zijn
in Doctorows beschrijving slachtoffers van de Koude Oorlog, door beide partijen
gebruikt voor hun eigen doeleinden. Zoals een goed ingelicht reporter zegt tegen de
verteller, Daniel: ‘Shit, gekneld tussen het FBI en de KP maakte jouw familie nooit
enige kans’. De zaak-Rosenberg is echter maar één aspect van de roman. Want
Doctorow is meer geïnteresseerd in het effect van de gebeurtenissen op de twee
kinderen van de Isaacsons die hij verzonnen heeft. De schuld en wrok, verbolgenheid
en opstandigheid die zij geërfd hebben is Doctorows hoofdthema: wij moeten de
confrontatie met het verleden aangaan, wij moeten de last van het verleden op ons
nemen voor wij tot volwaardig handelen in het heden kunnen komen. The Book of
Daniel is dus niets minder dan een verbeelde geschiedenis van Oud en Nieuw Links
in Amerika, kortom, een centraal document voor het begrijpen van het Amerikaanse
politieke bewustzijn in de na-oorlogse jaren. Meer nog, zoals zijn bijbelse tegenhanger,
het Boek Daniël, is het een intense en complexe klaagzang, vol medelijden en pathos,
hartstochtelijk en profetisch.
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De realiteit weer opgraven
Zoals de andere hier besproken romans behandelt ook The Book of Daniel een
belangrijk aspect van de hedendaagse Amerikaanse werkelijkheid in termen die niet
programmatisch of prescriptief zijn, maar speculatief en descriptief. Dat houdt in dat
de recente Amerikaanse publikaties opnieuw gepolitiseerd zijn. Ze reiken verder dan
de ‘waarheid’ zoals die gedefinieerd werd door de heersende ideologieën van de
jaren 60. ‘Het inzicht dat we nu moeten krijgen in de politieke alternatieven van de
20e eeuw is ongetwijfeld dat we ze allemaal kunnen afvoeren’, heeft Doctorow
opgemerkt. ‘Geen systeem, godsdienstig of anti-godsdienstig of economisch of
materialistisch, lijkt te kunnen ontsnappen aan de menselijke wellust, hebzucht en
verdwazing’. De recente Amerikaanse literatuur wordt het best gekarakterizeerd door
het nieuwe realisme, niet zonder hoop, maar ook niet zonder wijsheid.
Dit nieuwe realisme is tegelijkertijd een reactie op onze huidige situatie en een
opnieuw bekijken van het revisionisme van de jaren 60. Door hun vernieuwde
belangstelling voor de sociale en historische dimensie hebben de schrijvers bewust
de verbeeldende en morele functies van de kunst met elkaar in verbinding gebracht.
In zijn recente roman The Dean's December herhaalt Saul Bellow de primaire
verantwoordelijkheid van de kunstenaar:
In de Amerikaanse morele crisis was de eerste vereiste te ervaren wat er
gaande was en te zien wat er gezien moest worden. De feiten werden aan
onze waarneming onttrokken. Meer dan dat in het verleden het geval was?
Ja, want de veranderingen, vooral het groeiend bewustzijn - dus ook het
groeiende valse bewustzijn - gingen gepaard met een bijzondere soort
verwarring. De toename van theorieën en uiteenzettingen - op zichzelf al
een oorzaak van vreemde nieuwe vormen van verblinding, de valse
voorstellingen over ‘communicatie’, hebben geleid tot verschrikkelijke
kronkels in het openbaar bewustzijn. Daarom moest als eerste morele daad
de realiteit weer opgegraven en teruggevonden worden, ze moest vanonder
het afval vandaan gehaald worden en opnieuw voorgesteld worden op de
wijze waarop de kunst ze kan voorstellen.
Voor Bellow is het maken van literatuur een daad van recuperatie zowel als een
proces van exploratie. Maar de recuperatie van onze sociale werkelijkheid betekent
meer dan een ontmoeting met een verkrotte binnenstad. Het is, zoals Bellow zegt,
een confrontatie met ‘de verkrotting die we binnenin met onszelf meedragen. De
innerlijke binnenstad van ieder van ons...’ Het doel van het nieuwe realisme dat ik
hier beschreven heb, is ons te helpen de wereld terug te vinden waarmee we het
contact verloren
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hebben, met de woorden van Bellow: ‘Het recupereren van de wereld die begraven
ligt onder de brokstukken van valse beschrijvingen of niet opgedane ervaringen’.
Het is een ontmoedigende taak die wellicht buiten het bereik ligt van onze
hedendaagse auteurs. Maar zoals Upton Sinclair zowat zeventig jaar geleden
opmerkte: ‘Zo lang we zonder hart, zonder geweten, zelfs zonder verstand leven,
waarom in 's hemelsnaam zou iemand er zich dan druk willen over maken dat we
leven zonder literatuur?’.
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Margaret Atwood, Canadees auteur
De kunst van het overleven
Wim Neetens
Hoewel ze behoort tot een literatuur die internationaal van perifeer belang is, moet
de Canadese Margaret Atwood tot de belangwekkendste auteurs van deze tijd worden
gerekend. Haar werk sluit nauw aan bij de actualiteit zonder dat het snel gedemodeerd
zou zijn, het is sterk aan Canada gebonden zonder daarbuiten aan draagwijdte te
verliezen, het is subjectief zonder aan ‘universaliteit’ in te boeten.
Atwoods produktiviteit ligt hoog. Op nog jonge leeftijd (ze werd geboren in 1939,
in Ottawa) kan ze terugblikken op een negental dichtbundels, een kritisch boek over
de Canadese literatuur, tal van verhalen (gebundeld in Dancing Girls, 1977), en vijf
voortreffelijke romans: The Edible Woman (1969), Surfacing (1972), Lady Oracle
(1977), Life Before Man (1980), en het recente Bodily Harm (1982)1. Jammer genoeg
zijn tot nog toe enkel een kleine selectie gedichten en twee romans in Nederlandse
vertaling toegankelijk2.

The Edible Woman
Ik kwam Margaret Atwood op het spoor in de opstellen van Amerikaanse
feministische critici uit de jaren zeventig. Haar debuutroman The Edible

1

2

Van Atwoods proza zijn verschillende (paperback) edities in de handel. De hier geciteerde
uitgaven zijn: Dancing Girls, Seal Books, Toronto, 1980; The Edible Woman, Virago, Londen,
1980; Surfacing, Virago Londen, 1979; Lady Oracle, André Deutsch Londen, 1977; Life
Before Man, Fawcett Popular Library New York, 1981; Bodily Harm, Simon & Schuster
New York, 1982.
Mijn eigen poëzievertalingen verschenen in het Nieuw Vlaams Tijdschrift 35, (1982), 2
(maart-april), pp. 215-228, die van Herman De Coninck in Revolver 11 (1983) 3, pp. 1-16.
De twee romans zijn: Surfacing = Boven water, Bert Bakker, 1979, en Bodily Harm =
Lichamelijk letsel, Bert Bakker, 1983.
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Woman (1969) werd daar steevast geprezen en als na te volgen voorbeeld naar voren
geschoven. Dat is geen wonder: in zijn geheel tekent het verhaal inderdaad verzet
aan tegen de beperkte keuzemogelijkheden die er in de vroege jaren zestig bestonden
voor jonge vrouwen. Het hoofdpersonage Marian is verloofd en heeft een baan, die
zal worden opgezegd bij haar huwelijk. Intuïtief verzet Marian zich tegen de idee
dat ze daarna door het leven zal moeten gaan als ‘echtgenote van...’ Aan het einde
van de roman verbreekt ze haar verloving, als ze heeft ingezien dat wat haar verloofde
wil is: haar persoonlijkheid opeten. Ze zet hem een cake voor in de vorm van een
vrouw:
‘Je hebt me proberen te vernietigen, of niet soms,’ zei ze. ‘Je hebt me
proberen te assimileren. Maar ik heb een substituut voor je gemaakt, iets
wat je veel leuker zult vinden. Dit is wat je al de hele tijd wilt, niet? Ik
breng je een vork,’ voegde ze er wat prozaïsch aan toe (271).
In de feministische lezing zou Marian op die manier de basis kunnen leggen voor
een sterkere en onafhankelijke levenshouding. In haar inleiding tot The Edible Woman
merkt Atwood zelf over zulk een lezing op: ‘The Edible Woman verscheen tenslotte
in 1969; vier jaar nadat het boek geschreven was en net op tijd om samen te vallen
met de opkomst van het feminisme in Noord-Amerika. Sommigen namen onmiddellijk
aan dat het een produkt was van die beweging. Ikzelf zie het boek eerder als
protofeministisch dan als feministisch: er was nergens een vrouwenbeweging te
bespeuren toen ik het boek schreef in 1965 en ik ben geen helderziende, hoewel ik
als velen in die tijd Betty Friedan en Simone de Beauvoir had gelezen achter gesloten
deuren. Het is van betekenis dat de keuzemogelijkheden voor mijn heldin aan het
einde van het boek goeddeels dezelfde zijn als bij het begin: een carrière die nergens
naartoe leidt, of het huwelijk als een vluchtweg daaruit’ (8). Daarmee is een en ander
gezegd. Het verhaal getuigt inderdaad niet van de rechtlijnige bevrijdingsgeest die
in latere feministische romans de stof organiseert, maar van een circulaire structuur.
Dat circulaire hangt samen met de centrale metafoor: kannibalisme, eten en gegeten
worden.
De roman gaat conventioneel genoeg van start, in een milieu van wat besluiteloze,
zich wat vervelende jonge afgestudeerden in de vroege jaren zestig. Marian deelt
een flat met het meisje Ainsley, die wel een kind maar geen man wil - een radicaal
standpunt voor die tijd. Beide vrouwen houden er nogal excentrieke banen op na:
Ainsley test kapotte elektrische tandenborstels, en Marian stelt op een reclamebureau
vragenlijsten samen die worden voorgelegd aan verveelde huisvrouwen. Daarmee
zitten ze
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allebei midden in de ‘Tupperwaresfeer’ die wel vaker opduikt in romans over en uit
die periode. Een derde jonge vrouw die in het spel komt heeft de meest voor de hand
liggende ‘baan’: Clara doorstaat zwangerschap na zwangerschap in haar huisje in de
voorstad. Clara is een van de vrouwen aan wie Marian zich spiegelt: ze huivert en
voelt medelijden bij de vaststelling dat ‘haar lichaam op de ene of andere manier
buiten haar bereik leek, het ging zijn eigen weg zonder nog rekening te houden met
haar aanwijzingen’ (37). De roman is verder gewijd aan Marians rebellie tegen dat
soort toekomst, tegen de idee dat ze zich ofwel moet opsluiten in een huwelijk, ofwel
in een baan. Van beide instellingen wordt voor haar duidelijk dat ze uiteindelijk de
overhand zullen nemen en haar leven zullen dicteren: dat ze haar zullen opeten.
Haar verzet uit zich in een anorexia-aanval: geleidelijk weigert haar lichaam dierlijk
voedsel, en daarna ook plantaardig voedsel, op te eten. Zo lijkt ze zich te willen
terugtrekken uit de cylcus van elkaar opetende en opgegeten wordende wezens, die
de ‘natuur’ is. Parallel daarmee probeert ze door allerlei onbezonnen vluchtreacties
te ontsnappen aan de sociale routines waar ze in gevangen zit. Vooral de rituelen
rond haar pas aangekondigde verloving moeten het ontgelden.
Ironie: hoe verder ze zich terugtrekt uit de cyclus van leven en eten, des te sterker
is ze voor haar overleving aangewezen op vitaminepillen, de erzatsprodukten van
een consumptiemaatschappij waarvan ze precies het sociale model verwerpt. Hetzelfde
gebeurt in haar sociale leven: ze ontwikkelt een ‘geheim’ leven met de wat gekke
student Duncan, die ze ontmoet in een wassalon. Met Duncan speelt ze een soort
charade (even ‘onecht’ als de vitaminepillen) waarin ze de klassieke vrouwenrollen
uitprobeert: voor hem is ze Moeder, Heilige, Hoer. In haar relatie met Duncan wordt
duidelijk waar de sociale routines en de eet-metafoor elkaar raken. Duncan zegt:
‘Ik heb in de gaten dat je mijn koortsige verschijning bewondert. Ik weet
dat het aantrekkelijk is, ik oefen me erin. Elke vrouw houdt van een
invalide. Ik breng de Florence Nightingale in hen naar voren. Maar wees
voorzichtig’. Nu keek hij me aan, listig, zijdelings. ‘Je zou iets destructiefs
kunnen doen: honger is fundamenteler dan liefde. Florence Nightingale
was een kannibaal, weet je’ (100).
Marian houdt nog even vast aan het rechtlijnige denken: ze beweert dat het inzicht
dat haar verloofde Peter haar probeerde te vernietigen, de overwinning van haar
ziekte heeft betekend: na dat besef kan ze weer eten. Maar Duncan ziet het anders:
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‘Maar in werkelijkheid was het Peter helemaal niet. Ik was het. Ik heb
geprobeerd je te vernietigen’. Ik lachte nerveus. ‘Zeg zoiets niet’.
‘Okee’, zei hij. ‘Altijd bereid je een pleziertje te doen. Misschien was Peter
erop uit mij te vernietigen, of misschien probeerde ik hem te vernietigen,
of waren we er allebei op uit elkaar te vernietigen. Hoe klinkt dat? Wat
doet het er ook toe, je bent terug in de zogenoemde realiteit, je bent een
consument’ (281).
De cirkel is gesloten, we zijn terug aan het begin. Marians verloving is verbroken,
maar verder is er niet veel veranderd. Of misschien dit: dat ze door haar neurotische
ervaring een inzicht heeft gekregen in de werkelijkheid als proces, in het leven als
een voortdurende opeenvolging van conflicten: eten en opgegeten worden, gebruiken
en gebruikt worden, het houdt nooit op, er is geen ultieme overwinning.
Die houding druist natuurlijk in tegen alle conventies van de roman als romance,
waarin de held(in) zijn of haar lot ten volle beleeft om aan het einde beloond te
worden voor de deugd. Atwoods heldinnen (grotendeels zijn de protagonisten
vrouwen, altijd Canadezen) worden zelden of nooit beloond, tenzij dan met de
bereidheid te aanvaarden dat er geen ultieme beloning, geen ultieme overwinning is.
Dat is vooral duidelijk in Surfacing, haar tweede en meest ‘Canadese’ roman.

Surfacing - Boven water
Surfacing (1972) is haar meest Canadese boek om twee redenen. Ten eerste wordt
het probleem natuur-cultuur erin uitgediept aan de hand van een metafoor waarin
het land Canada voor de heldin (tijdelijk) het beeld is voor de ongerepte, natuurlijke
staat van de wereld. In de tweede plaats is het een zuiver voorbeeld van wat Atwood
zelf, blijkens haar kritische boek Survival (1972)3, als typisch Canadees in de literatuur
van dat land ervaart.
In de kern van iedere cultuur, stelt Atwood in Survival, zit er een beeld, een
symbool, een manier om tegen de wereld aan te kijken, die die cultuur bij elkaar
houdt en laat functioneren als een eenheid. Atwood oppert een paar voorbeelden:
misschien is voor de Verenigde Staten het centrale symbool De Grens (The Frontier),
een begrip afkomstig uit de pionierstijd - de geografische grensverlegging naar het
Westen - dat, geïnternaliseerd, ten

3

Survival. A Thematic Guide to Canadian Literature, House of Anansi Press, Toronto, 1972.
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grondslag zou liggen aan de veroveringsdrang, het verlangen naar het nieuwe en het
grootse, en het bijbehorende geloof in het Amerikaanse Utopia, die het gedrag van
de Verenigde Staten (‘land van de mogelijkheden’) als eenheid kenmerken. Voor
Engeland suggereert de schrijfster Het Eiland als kernbeeld: de hiërarchisch
georganiseerde, organisch en ‘op zichzelf’ evoluerende entiteit, ‘the Body Politic’.
Wat Canada zelf betreft gebruikt Atwood geen ‘misschien’ maar een ‘ongetwijfeld’.
Door haar kennis van zowel de Frans- als de Engels-Canadese cultuur is ze ervan
overtuigd dat het centrale symbool daarin de Overleving is: Survival, la Survivance.
Voor de eerste kolonisten betekende het overleving in een als vijandig ervaren
natuur, zo verschillend van het romantische verwachtingspatroon dat ze uit Engeland
meebrachten. Het grensverleggende avontuur van het Amerikaanse Wilde Westen
bestond niet voor de eerste Canadezen: de befaamde Mounties-macht had het
Canadese Westen al onder controle toen de kolonisten er aankwamen. Koloniseren
was geen kwestie van veroveren maar van instandhouden van de Europese waarden,
die in de nieuwe omgeving werden ingeplant (overigens zonder respect voor die
omgeving). Voor de Frans-Canadezen betekende ‘la survivance’ de instandhouding
van taal en culturele (vooral religieuze) eigenheid in het aangezicht van de Engelse
dominantie, en voor de hedendaagse Engels-Canadees betekent het culturele
overleving tegen de Amerikaanse ‘overname’ in. ‘Uit ons kernbeeld’, schrijft Atwood,
‘spruiten niet de opwinding en het gevoel van avontuur en gevaar voort die De Grens
te bieden heeft, en ook niet de zelfvoldaanheid en/of het gevoel van geborgenheid,
van “alles op zijn plaats”, die Het Eiland kan bieden, maar wel een haast ondraaglijke
benauwdheid. Onze verhalen gaan tien tegen één niet over hen die het gemaakt
hebben, maar over hen die het gehààld hebben uit de verschrikkelijke ervaring - het
Noorden, de sneeuwstorm, de scheepsramp - waar alle anderen het leven bij gelaten
hebben’ (33).
Het (naamloze) hoofdpersonage in Surfacing is zo een Canadese ‘heldin’ die het
er heelhuids van afbrengt waar anderen opgeven. Haar strijd is er geen op leven en
dood, maar wel een tegen de invasie van de Amerikaanse consumptie- en
technocratencultuur, die Canada inpalmt met reclameslogans, bierblikjes, en toeristen
die enkel respect hebben voor ‘hun eigen soort menselijkheid, verpakt in de juiste
kleren en de juiste gadgets, laag over laag’ (128). De dreiging die van dit ‘nieuwe’
soort menselijkheid uitgaat wordt in de openingszin van de roman met een mooi
beeld gekoppeld aan de Canadese natuur. De heldin rijdt samen met een bevriend
stel en haar eigen vriend naar het Noorden (Québec); terloops wordt vermeld dat
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langs de weg ‘de zilverberken afsterven, de ziekte verspreidt zich opwaarts vanuit
het Zuiden’ (7). Rond de ervaring van de natuur, en het vraagstuk van de
natuurlijkheid van de mens, is het boek ontwikkeld.
De vrouw en haar gezelschap trekken naar een klein eiland in een afgelegen meer,
waar zij een aanzienlijk deel van haar jeugd heeft doorgebracht. Het doel is
tweevoudig: een korte natuurvakantie voor de vier stadslui, en voor de heldin en
vertelster wordt het een zoektocht naar haar vader, die zich na de dood van zijn vrouw
op zijn eiland heeft teruggetrokken en sinds kort vermist wordt. Op zoek naar haar
vader gaat de heldin ook op zoek naar de wortels van haar jeugd. Die vindt ze in de
natuur, en in een omgang daarmee die de natuur geen geweld aandoet.
De hypothese dat haar vader verdronken of anderszins verongelukt is moet snel
plaats ruimen voor de gedachte dat hij in de isolatie van het beboste eiland gek
geworden is (bushed is het Canadese woord daarvoor): in zijn bungalow vindt de
vrouw namelijk een stapel onontcijferbare tekeningen die in de richting van
krankzinnigheid lijken te wijzen. Tijdens haar verblijf begint de vrouw zelf ook
stilaan haar ‘verstand’ te verliezen, in de meest letterlijke betekenis: ze verliest de
capaciteit om in de termen van haar omgeving mee te redeneren. Haar vervreemding
uit zich in passages als:
Ik repeteerde emoties, zegde ze op: vreugde, vrede, schuld, verlossing,
liefde en haat, reactie, relatie; wat je voelde was net als welke kleren je
droeg, je keek naar de anderen en leerde uit het hoofd (111).
Haar vervreemding wordt teweeggebracht door de tastbaarheid van
jeugdherinneringen, die dan weer een andere, traumatische ervaring naar boven laten
komen waarover we voorlopig nog in het ongewisse worden gelaten maar die wel
steeds meer gewicht krijgt:
Ik moet in orde geweest zijn voor (mijn eerste huwelijk), maar daarna had
ik me in tweeën laten hakken. De vrouw die aan stukken wordt gesneden
in een houten kist, ze draagt een badpak, ze glimlacht, het is een truc met
spiegels, ik heb het gelezen; alleen was er met mij een ongelukje gebeurd
en ik was in stukken uit elkaar gevallen. De andere helft, de helft die
weggesloten zat, was de enige die kon leven; ik was de verkeerde helft,
verwijderd, terminaal. Ik was niets meer dan een hoofd, of nee, iets
onbeduidends als een geamputeerde duim, gevoelloos (108).
Om weer ‘heel’ te kunnen worden wil ze de code achterhalen die de tekeningen van
haar vader kan ontsluiten; intussen heeft ze ontdekt dat die niet het werk zijn van
een gek maar dat ze aanwijzingen bevatten over de heilige plaatsen van Canadese
Indianen. Als ze naar een van die heilige
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plaatsen duikt (die door een kunstmatige peilverhoging van het meer verzwolgen is)
beleeft ze onder water een visioen dat haar weer in contact brengt met de verdrongen
ervaring, de ‘amputatie’: een abortus waartoe haar eerste echtgenoot haar min of
meer gedwongen heeft. Ze begrijpt wat haar vader op het spoor was: ‘Hij had nieuwe
plekken ontdekt, nieuwe orakels, het waren dingen die hij had gezien zoals ik, met
een echte blik; uiteindelijk, als de logica gefaald heeft’ (145). En: ‘Ik liep langzaam
terug vol gevoel, ik tintelde als een voet die geslapen heeft’ (146). Om de
‘heelwording’ compleet te maken moet ze zich nog verder overleveren aan de wereld
voorbij de menselijke logica, de wereld van de ‘natuur’. Ze laat zich door haar minnaar
bevruchten:
‘Ik hou van je’, zegt hij tegen de zijkant van mijn hals, zijn catechismus.
Zijn tanden knarsen, hij houdt zich in, hij wil dat het is als de stad, met
barokke krullen en ingewikkeld als een computer, maar ik ben ongeduldig,
plezier is overbodig, dieren hebben geen plezier. Ik leid hem in me binnen,
het is het juiste seizoen, ik heb haast.
Hij beeft en dan voel ik mijn verloren kind binnen in me boven water
komen... Deze keer zal ik het zelf doen, gehurkt boven oude kranten in
een hoek, alleen; of boven bladeren, droge bladeren, een hoop ervan, dat
is schoner. De baby zal er makkelijk uitglijden als een ei, een katje, en ik
zal hem schoonlikken en de navelstreng doorbijten... (161-162).
De waanzin waarin ze terechtkomt maakt communicatie met haar omgeving helemaal
onmogelijk, en ze laat haar gezelschap dan ook terug naar de stad vertrekken zonder
haar. Alleen op het eiland laat ze haar crisis zich totaal voltrekken: gedurende een
paar dagen leidt ze een verwilderd leven. Ze laat zich bevelen door de ‘krachten’ of
‘goden’ (die haar bij voorbeeld het eten van gekweekte groente verbieden) en beleeft
visioenen: haar moeder keert tot haar terug en verdwijnt in de vorm van een vogel,
haar vader, tenslotte, verschijnt als een beer. Die verschijning brengt haar terug tot
zichzelf; de cyclus is rond: de confrontatie met het voorwerp van haar zoektocht is
uiteindelijk een confrontatie met haarzelf als ‘hele’, ‘natuurlijke’ persoon. De
climactische ontmoeting met de vader is echter gedrenkt in ironie: dit hoogtepunt
van een reeks visioenen en visies brengt tegelijk het ontnuchterende inzicht dat wat
ze ziet niet werkejk haar vader is maar ‘wat mijn vader ook gezien heeft, het ding
dat je ontmoet als je hier te lang alleen bent gebleven’ (187). De waarheid die door
de waanzin of door de natuur in het daglicht treedt is, met andere woorden,
solipsistisch en niet communicabel. De nuchterheid van de vrouw wanneer haar crisis
voorbij is, is dan ook voor de lezer ontnuchterend:
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Dat is het ware gevaar nu, het hospitaal of de zoo, daar steken ze ons, soort
en individu, als we het niet langer aankunnen. Ze zouden nooit geloven
dat dit gewoon een natuurlijke vrouw is, in de staat van de natuur, daar
denken ze over als een gebruind lichaam op een strand met gewassen haar
dat wuift als een sjaal; niet dit besmeurde en aangekoekte gelaat, de huid
beroet en schurftig, haar als een gerafelde badmat vol blaadjes en twijgen.
Een nieuw soort pin-up (190).
Alweer draagt Atwood er zorg voor dat haar heldin geen definitieve beloning voor
haar afdaling in de onderwereld ontvangt: nadat ons duidelijk is gemaakt dat de
consequentie van de ‘natuurlijkheid’ voor de mens in waanzin en dood ligt, en dat
alleen de ‘beschaving’, hoe gebrekkig ook, menselijk contact en communicatie
mogelijk maakt, leren we ook dat die ‘les’ geen garanties levert voor de toekomst in
de beschaafde wereld.
Surfacing heeft in Atwoods werk een centrale betekenis. Het relaas van het
naamloze hoofdpersonage typeert treffend het holistische universum van de schrijfster,
waarin niets zo eenvoudig is als het lijkt en waarin vooral de dualiteit tussen het
Goede (zuivere, vrouwelijke, Canadese) en het Kwade (aangetaste, mannelijke,
Amerikaanse) onhoudbaar is. Geluk en ‘authenticiteit’ (Atwood plaatst zelf het woord
herhaaldelijk tussen aanhalingstekens in Survival) zijn in dat universum geen hemelse
dauw die op de laatste bladzijde als een zegen over de held neerdalen, maar
voorbijgaande fasen in een voortdurend proces van verschuivende en evoluerende
verhoudingen en waarden - van ‘groei’ zo men wil, maar dat sluit dan weer de
mogelijkheid van een negatieve ontwikkeling en atrofie uit, die er natuurlijk ook is.
De aanvaarding waarmee Atwoods heldinnen occasioneel beloond worden is daarom
geen defaitistische, maar een weerbare aanvaarding van het leven als proces: ‘trek
geen omheining op, want dan sluit je dingen buiten die je toe zou moeten laten’
(Survival, 124). De heldin in Surfacing vangt het einde van haar relaas aan met de
woorden: ‘Dit voor alles, weigeren een slachtoffer te zijn’ (191).
Vanuit die visie wordt Atwoods nogal eigenzinnige ‘realisme’ ook verklaarbaar.
Hoewel bijna documentair van setting en tijdsbeeld geven haar romans de realiteit
niet weer ‘zoals ze is’ (wat een naïef realisme wel pretendeert te doen). Atwoods
werk erkent dat de waarneming de wereld maakt, en niet omgekeerd. Waarneming
is dus verbeelding, en aan de hand van de verbeelding, van metaforen en verhalen,
kunnen we elkaar iets vertellen over de staat van de wereld en over menselijke
verhoudingen. Psychologische en andere ‘waarschijnlijkheid’ is dus geen punt in
Atwoods fictie (het wemelt er van de paranormale verschijnselen), maar toch nodigt
de herkenbaarheid van de setting uit tot extra-polatie naar de ‘echte’ wereld buiten
het verhaal. De verleiding tot een banaal-realistische
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lezing wordt voortdurend uitgedaagd door het groteske van de intrige, zodat tussen
die twee polen een blijvende spanning heerst. Telkens moet de lezer zich met een
schokje realiseren dat hij de grenzen van zijn verbeelding moet verleggen, dat hij
omheiningen heeft opgetrokken waar die niet horen.

Lady Oracle
Om die grensverleggingen waar te maken deinst Atwood niet terug voor
pats-boem!-effecten. Vooral Lady Oracle (1977) staat daar bol van. Op de eerste
bladzijde van deze roman ‘waarin elk “ik” een leugen is’4, stelt de vertelster zich als
volgt voor:
Ik was altijd dol geweest op balkons. Ik had het gevoel dat, als het me
maar lukte om lang genoeg op een balkon te blijven staan, op het juiste
balkon, in een lange witte japon met een sleep, liefst gedurende het eerste
kwartier van de maan, dat er dan iets zou gebeuren: er zou muziek
weerklinken, en beneden mij zou er een gestalte verschijnen, kronkelend
en donker, die naar me toe klom terwijl ik vol vrees, vol hoop en vol gratie
tegen de smeedijzeren reling leunde, en sidderde (7-8).
Aan dit soort verbeelding is Joan Foster verslaafd. Het is de inspiratie tot lange en
uitgewerkte dagdromen waarin Joan als ‘Fat Lady’ een circuspubliek verstomt met
haar durf en bevalligheid (ze was zelf een overmatig dik kind), en tot de sensationele
‘Costume Gothics’ die ze schrijft als uitlaatklep voor haar gefrustreerde
negentiende-eeuwse verlangens naar reddende prinsen en levenslange happy-ends.
Dat verlangen naar een ‘vervlogen romantiek’ is niets anders dan een verlangen naar
de duidelijkheid van een statische droomwereld, waar waarden niet aan verandering
onderhevig zijn en waar iedereen is wat hij lijkt te zijn: held of schurk, belager of
redder. Joan heeft het immers moeilijk met de ‘realiteit’. Al jong heeft ze ervaren,
in de machtsstrijd met haar moeder die van haar een elegant sterretje wou maken,
dat haar eigen identiteitsgevoel niet altijd klopt met de kijk van haar omgeving: als
dik kind voelde ze zich in de balletklas wel sierlijk in een vlinderkostuum met
vleugeltjes van gaas, maar dat nam niet weg dat anderen haar geschikter vonden voor
de rol van mottebal. Gaandeweg begint ze dan ook andermans kijk op de werkelijkheid
overtuigen-

4

Robert Lecker, Janus Through the Looking Glass: Atwood's First Three Novels, in Arnold
E. Davidson & Cathy N. Davidson (eds.), The Art of Margaret Atwood. Essays in Criticism,
House of Anansi Press, Toronto, 1981, p. 194.
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der te vinden dan haar eigen visie, zodat ze zich haast automatisch plooit naar de
voorstellingen die anderen van haar hebben. Ze speelt de rollen die van haar gevraagd
worden, maar niet zonder protest. Zo fnuikt ze opzettelijk haar moeders grootste
project, haar opvoeding, door zich ontzettend dik te eten. Maar:
... met vreemden was het anders, ze zagen mijn zwaarlijvigheid eerder als
een ongelukkige handicap, zoals een bult of een horrelvoet, dan als de
weerlegging, de overwinning die ze was... Alleen in verhouding tot mijn
moeder kon ik een gemelijk plezier scheppen in mijn gewicht... (74).
De confrontatie met mensen die niet met haar rol vertrouwd zijn maakt haar
zelfvertrouwen aan het wankelen (een patroon dat zich in het hele verhaal, en trouwens
in alle romans herhaalt), waardoor ze ook uit een soort ‘horror vacui’ begint te eten:
Ik at om (mijn moeder) te tarten, maar ik at ook uit een soort paniek. Soms
was ik bang dat ik er niet echt was, dat ik een ongelukje was; ik had
gehoord dat ze me een ongelukje noemde (78).
Door toedoen van een zonderlinge tante slaagt ze erin af te slanken en zich van haar
(gek wordende) moeder los te maken. Achtereenvolgens gaat ze met een drietal
mannen een langdurige verhouding aan, en telkens past ze zich aan hun normen aan
- om telkens te ontdekken dat ze een deel van haar persoonlijkheid (het woelige,
barokke deel ervan) ontkent. Als tegengewicht ontwikkelt ze ‘geheime levens’,
dubbelrollen (zoals ook Marian in The Edible Woman en de naamloze verstelster
van Surfacing vluchten voor een realiteit die ze niet aankunnen). Een van die
dubbelrollen is de zich nooit openbaar vertonende Louisa K. Delacourt, schrijfster
van vermakelijke Victoriaanse pulpverhalen en Joans vaste bron van inkomsten.
Tijdens haar huwelijk met de politieke activist Arthur begint Joan ook nog te
experimenteren met automatisch schrijven; de verzen die zo ontstaan worden
gepubliceerd onder de titel Lady Oracle en kennen een groot succes. Joan zelf begrijpt
weinig van haar eigen verzen (‘Je zou kunnen zeggen dat ze over de man-vrouw-rollen
in onze maatschappij gaan’, verontschuldigt ze zich tegenover Arthur, 227), maar
voor de lezer bevatten ze met hun grillige, ‘gotische’ beeldspraak en hun verwijzingen
naar personages uit Joans leven en uit Louis Delacourts verhalen een duidelijke
vingerwijzing: de verzen zijn een pleidooi voor de complexe visie, de visie die, in
tegenstelling tot Joans statische romantische verbeelding en Arthurs eenzijdig politieke
visie, tegenstrijdigheden incorporeert, de visie waarin de schurk ook een reddende
prins kan zijn, en de oermoeder en heks
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tegelijk een maagdelijke Ophelia. Ook de afloop van de plot pleit in die richting: het
spectaculaire gesimuleerde overlijden dat Joan organiseert in een ultieme poging om
uit de chaos van haar leven te ontsnappen, mislukt in zijn bedoeling. De geschiedenis
achterhaalt haar in de vorm van een journalist, aan wie ze haar leven en leugens
opbiecht. Het verhaal evolueert niet naar de oplossing van conflicten, maar naar de
aanvaarding van hun bestaan:
Ik heb er een troep van gemaakt. Maar ik denk toch dat ik nooit een erg
ordelijk mens zal worden (345).

Life Before Man
Als Lady Oracle een vermakelijke verzoening met de meerduidigheid van het leven
is, dan toont Life Before Man (1980) daar precies de bittere kant van. In zijn
aangrijpende, psychologiserende traagheid is deze complexe en genuanceerde roman
bijna een klaagzang over het einde van de jaren zeventig, toen ook in de werkelijkheid
buiten het boek het amorfisme en de chaos de overhand leken te nemen. De titel
verwijst naar de baan van Lesje, die paleontologe is en door dat werk gefascineerd.
Ze vlucht (alweer) graag uit de moeilijkheden van alledag in fantasieën waarin
dinosaurussen de stad innemen of waarin zij ze als enige mens op de wereld in hun
natuurlijke omgeving bespiedt. Dagelijkse moeilijkheden heeft ze genoeg, want ze
is betrokken in een ingewikkeld amoureus kwartet. Nadat zij bij haar vorige vriend
is weggegaan aarzelt haar nieuwe minnaar Nate om bij haar in te trekken; ‘omwille
van de kinderen’ en ook uit een soort heimwee blijft hij nog een tijd bij zijn gezin.
Zijn echtgenote Elizabeth beleeft net een moeilijke periode doordat hààr minnaar
zich pas geleden van het leven heeft beroofd. Besluiteloosheid, de onvolmaaktheid
en de onvoltooibaarheid van menselijke relaties, het gebrek aan duidelijkheid daarin
kwellen de hoofdrolspelers. Volgens de indeling van Canadese romanpersonages die
in Survival staat, behoren ze tot de ‘Kinderen’, Canadezen van de derde generatie:
Kinderen proberen te ontsnappen aan de beide vorige generaties. Ze wensen
noch het calvinisme en de gebondenheid aan het land van de Grootouders,
noch de grijze plaatsloosheid en het ongedefinieerde schuldgevoel van de
Ouders. Ze willen, op de een of andere manier, leven, maar ze hebben
problemen om een manier te vinden waarop ze dat kunnen doen (136).
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Deze twintigers en dertigers lijden inderdaad onder de vormeloosheid van de nieuwe
wereld die zij zelf aan het scheppen zijn, terwijl ze nog in conflict liggen met de
normen van vorige generaties. Mooi wordt dat geïllustreerd als Lesje zich afvraagt
of ze haar ouders zal vertellen over haar liefdestribulaties.
Aangezien ze haar ouders nooit met zoveel woorden verteld heeft dat ze
bij William woonde... kan ze nu moeilijk zeggen dat ze verhuisd is en bij
iemand anders woont. Een huwelijk is een gebeurtenis, een feit, je kunt
erover praten aan tafel. Een echtscheiding ook. Ze scheppen een kader,
een begin, een einde. Zonder die dingen is alles vormeloos, een eindeloos
tussengebied dat zich als een prairie uitstrekt aan weerszijden van iedere
dag (176).
Hetzelfde gevoel, maar dan in een historisch perspectief, weerklinkt in een latere
passage die eigenlijk de sleutel is tot de roman als ‘sociografische’ geschiedenis.
Lesje krijgt op haar werk een brief van een schoolmeisje dat vraagt wat het
Mesozoïcum is.
Ze leest de brief opnieuw en de letters zweven. Waarom heet het het
Mesozoïcum. Het correcte antwoord, het antwoord dat de leraar wil, staat
op het informatiestencil. Meso, midden, zoön, leven. Na het Paleozoïcum,
voor het Cenozoïcum. Maar bestaat het Mesozoïcum? Toen het bestond
had het geen naam. De dinosaurussen wisten niet dat ze in het Mesozoïcum
zaten. Ze wisten niet dat ze maar in het midden zaten. Ze hadden niet de
bedoeling om uit te sterven, voor zover zij wisten zouden ze wel altijd
blijven leven. Misschien moest ze de waarheid opschrijven: Het
Mesozoïcum is niet echt. Het is alleen maar een woord voor een plek waar
je niet naartoe kunt omdat ze er niet meer is. Het heet het Mesozoïcum
omdat wij het zo noemen (267).
Van al Atwoods romans graaft Life Before Man het diepst in de geschiedenissen van
personages en verhoudingen; het is met betrekking tot het einde van de jaren zeventig
dan ook werkelijk een ‘geografie van de geest’, zoals ze zelf de literatuur in het
algemeen noemt in Survival (18-19). De personages worden getoond in hun verwarring
en angst, en de verwarring wordt getoond in haar tijdelijke bepaaldheid.
Levensaanvaarding blijkt hier soms dicht in de buurt te komen van een cynisch
sentimentalisme, waar Elizabeth in vast geraakt, en waarover Atwood even
mededogend schrijft als over Lesjes moed.

Bodily Harm
Bodily Harm (1982) speelt dan weer zeer herkenbaar in de jaren tachtig; alleen de
agressieve titel is al een indicatie. Na de verwarring van de vorige
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decade lijkt de sociale werkelijkheid nu sterker gecodeerd dan ooit. ‘Mensen zouden
alles doen om niet gedemodeerd te lijken’, merkt de protagoniste Rennie op (29), en
dat is zeker zo in haar trendbewuste milieu van fotografen, redacteurs en journalisten.
‘Alles is mode, alles is relatief’ (63) luidt het cynische motto van dat wereldje waarin
Rennie zich als specialiste in stukjes over ‘lifestyles’ en trends waar moet maken.
Ooit heeft ze ambities gehad, die ze nu illusies vindt: ze geloofde dat er
een juiste man bestond, niet verscheidene en niet bijna juist, en ze geloofde
dat er een echt verhaal bestond, niet verscheidene en niet bijna echt. Maar
dat was in 1970 en zij zat op de universiteit (62).
Haar ambities heeft ze ingeruild voor een bestaan als expert in oppervlakkige
tijdsverschijnselen. Wel heeft ze een soort eerlijkheid bewaard waardoor ze door
haar omgeving lichtjes pervers gevonden wordt: ze kan het niet laten af en toe de
modische gedragscodes te doorprikken en te suggereren dat er ook nog een ‘realiteit’
bestaat (zoniet het echte verhaal, dan toch een ‘echter’ verhaal) waartegen ze zich
allen samen behoedzaam afschermen. Het boek is doordesemd met beelden die
betrekking hebben op aanraking en kijken, waardoor Rennies (ook beroepsmatige)
obsessie met onzichtbaar zijn en toch toekijken, kijken zonder betrokken te willen
worden, op scherp wordt gesteld. Zo vernemen we dat haar opvoeding in de (ook
streng gecodeerde) provinciale samenleving van de jaren vijftig haar drie dingen
heeft bijgebracht: ‘hoe ik stil moest zijn, wat ik niet mocht zeggen, en hoe ik naar
dingen kon kijken zonder ze aan te raken’ (53-54). In een andere flash-back naar
haar jeugd wandelt haar seniele grootmoeder de keuken binnen op zoek naar haar
handen: niet de handen die aan haar armen zitten maar ‘mijn andere handen, de
handen die ik vroeger had, waar ik dingen mee aanraak’ (57).
De realiteit die zo veilig op afstand wordt gehouden door moraal en deftigheid (in
de jaren vijftig) en door mode en cynisme (in de jaren tachtig) breekt voor Rennie
dan toch door de droom heen als een puist door een gladde huid (het beeld is
opzettelijk), en wel in de vorm van de realiteit van het lichaam, dat niet aan zijn eigen
aanraakbaarheid en kwetsbaarheid kan ontsnappen - zo is nu eenmaal de realiteit van
seks, verminking, ziekte en dood. Dat ervaart Rennie in een paar belangrijke stappen:
ze ondergaat een verminkende operatie, verliest daardoor haar minnaar, en wordt
belaagd door een inbreker-aanrander. Om aan een depressie te ontsnappen maakt ze
een semi-professioneel reisje naar een Caraïbische eilandengroep die nog maar pas
van de Engels-Canadese kolonisatie is vrijgemaakt. Oorspronkelijk is haar opzet er
een ‘Fun in the Sun’-stukje over te schrijven,
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met tips over tennisbanen en restaurants voor de toerist. Toerisme blijkt er echter
weinig bekend, wel een verkiezingsstrijd waar een dictator, de CIA en twee
oppositiepartijen in betrokken zijn. In die kleine, woelige samenleving, waar ‘macht
en geweldpleging een naakt element in het dagelijks leven (zijn)’5, kan Rennie haar
onzichtbaarheid niet in stand houden en ondanks zichzelf wordt ze, via een korte
relatie met een man en een ongewilde vriendschap met de vrouw Lora, toch betrokken
in de politieke rellen en zelfs in wapensmokkel. Ze belandt samen met Lora in een
gevangeniscel. Zelfs in de dreiging van die situatie blijft Rennie even onthecht,
vervreemd: ‘Stel je voor dat je hier echt zit, denkt ze. Wel, wat zou je dan doen?’
(251).
Pas als Lora halfdood wordt geslagen en getrapt door de cipiers die haar eerst
seksueel misbruikt hebben, en Rennie, in de beslotenheid van de cel, wel
geconfronteerd moet worden met haar eigen gave tot verzorging, medeleven,
solidariteit, geneest ze van haar onthechting. Ze vindt, in de taal van het boek, haar
handen terug. Als ‘een nieuw, oplettend mens’6 keert ze naar Canada terug, overtuigd
van de noodzaak te rapporteren over haar belevenis, overtuigd ook van haar eigen,
persoonlijke verantwoordelijkheid, en daardoor sterk. Daardoor ook ‘gelukkig’, maar
dan in een nieuwe, niet sentimentele betekenis.
In Bodily Harm wordt inderdaad ‘alles... vastgepind op het individu dat, in grotere
welstand dan ooit tevoren, met beide handen de kans grijpt om een gedroomd leven
te leiden, een soort gigantische inhaalmanoeuvre op de jeugd. De gedwongen
ontworsteling aan dat gedroomde leven en de aanvaarding van verantwoordelijkheid
voor eigen en andermans bestaan, in het besef van eigen en andermans kwetsbaarheid
- daar gaat het in Bodily Harm eigenlijk om’7.
Daar gaat het in het hele oeuvre om; het is, zo men wil, de ‘politieke’ boodschap
die in de romans progressief wordt opgebouwd aan de hand van hedendaagse thema's
als feminisme, technocratie, massificatie, vervreemding: niemand is vrijgesteld,
niemand is een buitenstaander.

5
6
7

Nienke Begemann, Afscheid van het gedroomde leven. ‘Bodily Harm’ en de werkelijkheidszin
van Margaret Atwood, in Vrij Nederland Boekenbijlage van 19.6.1982, p. 38.
Id., p. 38.
Id., p. 39.
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Twee visies op menswetenschappen
Cleopatra en Nico Niemandsverdriet
Ger Groot
Tijdens de slag bij Actium wendt de veldheer Marcus Antonius plotseling de steven
van zijn commandoschip en verlaat het toneel van de strijd, zijn vloot aan een zekere
nederlaag prijsgevend. Een bijna onbegrijpelijke daad, die al tientallen malen het
thema is geworden van toneelstukken en romans waarin het verhaal wordt verteld
van Marcus Antonius en Cleopatra. Want daarin ligt de reden van het plotselinge
vertrek van de veldheer: in zijn liefde voor Cleopatra, wier schip hij in het heetst van
de strijd aan de horizon ziet verdwijnen.
Om de liefde voor Cleopatra heet de verhandeling van Frans van Zetten waarin
hij, uitgaande van deze gebeurtenis, zijn kritiek ontvouwt op de wijze waarop de
moderne menswetenschappen het menselijk gedrag trachten te verklaren1. Want wat
blijft er in de menswetenschappen eigenlijk nog van de liefde van Antonius over?
zo vraagt Van Zetten zich af. De psychologie, de sociologie en al hun verwante
disciplines vragen immers niet meer naar de drijfveren en overwegingen van hun
proefpersonen, maar kijken alleen nog naar regelmatigheden in hun gedrag, die dan
in wetten kunnen worden vastgelegd: een persoon x, in situatie y, doet z. Dat is het
verklaringsmodel van de natuurwetenschappen, overgeplant op het menselijk gedrag.
Zoals water (x) op een temperatuur y gebracht, kookt (z), zo zal een verliefde veldheer
(x), wanneer hij zijn geliefde aan de horizon ziet vertrekken (y), de slag de slag laten
en achter haar aan gaan (z). Zo ziet volgens Van Zetten het verklaringsmodel van de
mens-

1

Frans van Zetten, Om de liefde voor Cleopatra. Een Verhandeling over het Verklaren van
Gedrag, Van Gorcum, Assen, 1982, X + 138pp., f22,50.
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wetenschappen eruit, al zal men meestal streven naar wetten met een hogere
abstractiegraad, bijvoorbeeld ‘verliefde mensen hebben de neiging bij een keuze
tussen liefde en plicht te kiezen voor de liefde’ (p. 5).
Maar daarin toont zich volgens Van Zetten ook de ontoereikendheid van dit soort
verklaringen. Want niet ieder verliefd menselijk wezen zal voor de liefde zijn plicht
verzaken, niet elke verliefde veldheer laat zijn vloot in de steek. Dus moet de wet
worden toegespitst, met aanvullende beginvoorwaarden die steeds specifieker worden.
En uiteindelijk is dan het eind zoek. ‘Net als de man die een punt aan zijn potlood
wilde slijpen en zo geestdriftig sneed dat er van het hele potlood niets over bleef. Zo
blijven wij straks met een algemene wet zitten die nog voor precies één geval geldt:
voor Antonius die vluchtte uit de slag bij Actium’ (p. 6).
Het probleem waar het hier om gaat ligt echter veel dieper. ‘Bij het verklaren van
gedrag, zou je kunnen zeggen, gaat het om redenen en motieven, niet om oorzaken.
Vandaar dat een theorie die vooral het begrip oorzaak wil verhelderen niet past. Wet
en oorzaak horen bij elkaar. Wet en reden niet. De theorie klopt wel, maar de
toepassing is verkeerd’ (p. 7). Dat is één niveau: wetmatige verklaringen horen in
de menswetenschappen niet thuis, omdat ze van de mens een causaal reagerende
machine maken. Van Zetten gaat nog verder. Zelfs in de natuurwetenschappen zijn
wetmatige verklaringen strikt genomen illegitiem. ‘Binnen het natuurwetenschappelijk
wereldbeeld zijn wonderen onmogelijk, omdat ze de wetmatigheid doorbreken. En
daaruit blijkt dat een filosoof zijn hand overspeelt als hij causaliteit direct verbindt
met strikte wetmatigheid. Hij sluit per definitie mogelijkheden uit die alleen door
een langdurig proces van feitelijk onderzoek en theorievorming konden worden
uitgesloten. Verklaren, zeggen Hempel en de zijnen, is wetenschap; primitief of ver
ontwikkeld, maar in ieder geval wetenschap. Ik zeg: verklaren is in de eerste plaats
een praktijk van alledag. Die laat ruimte voor diverse theorieën over hoe de wereld
uiteindelijk in elkaar zit’ (pp. 10-11). De wetenschapsbeoefenaar, resp. de filosoof,
perkt de werkelijkheid in, op grond van een theorie over diezelfde werkelijkheid die
deze toesnijdt op de (wetmatige) verklaring die men koste wat kost bereiken wil.

Ernest Nagel en de eenheid van de wetenschap
De bezwaren van Van Zetten zijn niet nieuw. De strijd om de methode van de
menswetenschappen is al zo oud als de menswetenschappen zelf en lijkt in de loop
der jaren alleen nog maar in hevigheid te zijn toegenomen. Het
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komt echter niet vaak voor dat er vrijwel tegelijkertijd twee boeken verschijnen met
vrijwel dezelfde titel die over vrijwel hetzelfde onderwerp desondanks een volstrekt
tegenovergesteld standpunt verdedigen. Een Verhandeling over het Verklaren van
Gedrag luidt de ondertitel van het boek van Van Zetten. Over het begrijpen van
menselijk gedrag heet het boek van zijn tegenstander H.A.P. Swart2. En dan kan men
zich moeilijk aan de verleiding onttrekken om iets dieper op de controverse in te
gaan.
Het kernbezwaar van Van Zetten tegen de huidige, ‘wetmatige’ menswetenschappen
(in het vervolg spreken wij kortweg van ‘de menswetenschappen’) is hun
natuurwetenschappelijke methode; is, met andere woorden, de veronderstelling dat
heel de wetenschap, in al haar verschillende takken, slechts één methode zou hebben,
een postulaat dat meestal met de naam van Ernest Nagel wordt verbonden. En dat is
in grote lijnen ook de positie die Swart inneemt; niet op dogmatische wijze: de eenheid
van de wetenschappen is niet zozeer een fundament voor zijn beschouwingen, als
wel een startpunt en een hypothese. Uitgaande van het eenheidspostulaat (omdat de
natuurwetenschappelijke methode het verst ontwikkeld is of uit oogpunt van economie
en elegantie - Swart geeft er geen duidelijke reden voor aan) gaat hij na óf en in
hoeverre een menswetenschap mogelijk is die zich van dezelfde redeneerpatronen
bedient als de natuurwetenschap. En zijn conclusie is dat dat zeer wel kan: dat er
(vooralsnog - Swart blijft in zijn zorgvuldige en subtiele argumentatie vrijwel steeds
zeer behoedzaam) geen doorslaggevende redenen zijn waarom aan de
menswetenschappen een aparte methodologische status zou moeten worden toegekend.
Maar hoe zit dat dan met de bezwaren die Van Zetten naar voren brengt? Het
voorbeeld van Marcus Antonius is toch welsprekend genoeg? Hoe is zo'n ongehoorde
daad ooit wetmatig te verklaren? Welnu, welsprekend is het voorbeeld zeker, maar
tegelijk ook uiterst misleidend. Zo misleidend, dat Swart, afgezien van de algemene
argumentatie (à la Nagel) dat de geschiedwetenschap moet worden opgevat als een
historische sociologie of psychologie, er, voor zover ik zie, zelfs geen directe
argumentatie tegen aanvoert.
Misschien ligt het argument ook te zeer voor de hand. Evenals de natuurwetenschap
gaat immers de menswetenschap niet uit van één waarneming of één gebeurtenis,
maar stelt op grond van een groot aantal waarnemingen een regelmatigheid vast.
Nieuw is wel dat de regelmatigheden die in de

2

H.A.P. Swart, Over het begrijpen van menselijk gedrag, Boom, Meppel/Amsterdam, 1982,
192 pp., BF. 545.
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menswetenschappen worden geformuleerd meestal van statistische aard zijn, ook al
zijn dergelijke verklaringen inmiddels ook in de natuurwetenschappen wel bekend.
De moeilijkheid inzake Marcus Antonius is echter dat statistische verklaringen alleen
maar observationele betekenis bezitten ten aanzien van een groot aantal gevallen.
Aan de hand van één enkele gebeurtenis, zoals de slag bij Actium, is de ‘wet’ niet
te toetsen, want of Marcus Antonius nu wegzeilt of blijft, in geen van beide gevallen
is de ‘wet’ (zo die zou bestaan) weerlegd. Pas als men honderd slagen bij Actium
zou observeren, zou er over een dergelijke wet iets zinnigs te zeggen zijn. Maar
honderd slagen bij Actium zijn er niet en bovendien, daarin heeft Van Zetten gelijk,
spelen in een dergelijke situatie zoveel factoren een rol, dat het opstellen van een
‘wet’ onbegonnen werk is. Daarin ligt de beperking van de menswetenschap, maar
nog niet haar weerlegging.

Observatie
In een natuurwetenschappelijke wet, zo voert Van Zetten verder aan, wordt een groot
aantal zeer uiteenlopende situaties onder één noemer gebracht, waarop de algemene
wet van toepassing wordt verklaard. ‘Die wetten blijken vaak op te gaan voor gevallen
die ogenschijnlijk weinig overeenkomst vertonen. Het is dan de theorie, de abstracte
begripsvorming, die reden geeft om van hetzelfde verschijnsel te spreken. Geldt iets
dergelijks ook voor (menselijke, GG) handelingen? Is het zo dat we die onderscheiden
en bij elkaar nemen, ofwel op grond van fysische kenmerken ofwel op grond van
theoretische overwegingen? Iemand loopt over het dek van zijn schip te ijsberen.
Misschien is hij bezorgd omdat zijn geliefde Cleopatra het strijdgewoel verlaten
heeft zonder dat hij weet waarom. Misschien ergert hij zich over het verloop van het
gevecht. Misschien loopt hij na te denken over een verandering van strategie’ (p.
29). Voordat we een wet kunnen toepassen moeten we weten met welke sitatie we
te maken hebben. ‘Situaties... kunnen alleen beschreven worden door rekening te
houden met het gezichtspunt van de handelende persoon, en met de betekenis die de
dingen en gebeurtenissen voor hem hebben’ (p. 48). En hoe zouden we dat alleen
uit zijn gedrag kunnen aflezen? Een blik in het innerlijk van de handelende persoon
is onontbeerlijk; en daarmee is ook het strikt-observationele karakter van de
menswetenschappen onherroepelijk doorbroken. Aldus Van Zetten.
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Maar Swart toont aan dat dat niet het geval is. Wanneer Nico Niemandsverdriet
(Swarts favoriete voorbeeld) verliefd is, vertoont hij wel degelijk een aantal
gedragingen op grond waarvan wij zeggen: hij is verliefd. We zijn daarbij niet
aangewezen op NN's eigen liefdesverklaring. Zelfs kan het zo zijn (en dat geeft ook
Van Zetten toe) dat die verklaring in strijd is met zijn gedrag en dat we op grond
daarvan eerder de verklaring dan het gedrag in twijfel trekken: hij zegt wel dat hij
verliefd is, maar eigenlijk aast hij op haar duiten.
Natuurlijk is het een ingewikkeld proces de gedragscriteria voor verliefdheid of
andere geestesgesteldheden te definiëren en moet er heel wat worden geobserveerd
voordat men tot de conclusie kan komen: Nico Niemandsverdriet is wel/niet verliefd.
Maar opnieuw: onmogelijk is het niet en de methodologische grondslag van de
menswetenschap wordt er niet wezenlijk door aangetast.

De aard van de mens
Dit laatste voorbeeld laat ook zien dat de menswetenschap er met haar wetmatige
verklaringen helemaal niet van uit hoeft te gaan dat mensen niets anders dan causaal
reagerende machines zijn, zoals Van Zetten veronderstelt. Over de aard van de mens
doet de menswetenschap in het geheel geen uitspraak. Zij observeert en stelt vast:
in situatie y doet 80% van de handelende personen z. Dat is een regelmatigheid die
vaststelbaar is en die met causaliteit of wilsvrijheid niets te maken heeft.
Het is wonderlijk dat Van Zetten, die toch voortdurend een beroep doet op ‘de
praktijk van alledag’, niet bedenkt dat dat ook de manier is waarop wij in verreweg
de meeste van onze contacten automatisch te werk gaan. Elke ochtend komt de
postbode om 11 uur mijn post brengen. Dat is een regelmaat op grond waarvan ik,
als ik om 11 uur 's ochtends de brievenbus hoor, denk: ‘de post’. Dat betekent niet
dat ik de postbode als een automaat beschouw; over het wezen van de postbode heb
ik geen enkele mening. Wat telt is de regelmaat van de post op de deurmat.
Wat hier naar voren komt is een fundamentele onduidelijkheid in Van Zetten's
argumentatie, die zich het best laat illustreren aan de hand van het hierboven
weergegeven citaat van pp. 10-11. Van Zetten's wonderlijke aanval op de
natuurwetenschap komt voort uit zijn verwarring van de filosofische interpretatie
van de wereld ‘in haar wezen’ en de methodische interpretatie van de wereld vanuit
wetenschappelijk oogpunt. De natuurwetenschap beschouwt de wereld vanuit het
gezichtspunt van de causa-
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liteit. Dat gezichtpunt definieert de wetenschap en is in dat opzicht in zekere zin
arbitrair (of conventioneel). Het kan dan ook nooit uit ‘een langdurig proces van
feitelijk onderzoek en theorievorming’ worden afgeleid, zoals Van Zetten wil. Het
gaat aan beide vooraf (al kan de oorspronkelijke arbitraire keuze wel aan de hand
van de onderzoekssuccessen worden geëvalueerd - tot nu toe in de wetenschap met
opmerkelijk positief resultaat).
Die keuze voor een zeer bepaald gezichtpunt, die constitutief is voor de wetenschap,
wel echter niet zeggen dat er geen ander gezichtspunten mogelijk zijn. Er is wel
degelijk ‘ruimte voor diverse theorieën over hoe de wereld uiteindelijk in elkaar zit’.
Iedereen heeft het recht te geloven in wonderen en mystieke of religieuze
wereldinterpretaties lijken zelfs juist op grote wetenschapsmensen een sterke
aantrekkingskracht uit te oefenen. Alleen vallen dergelijke interpretaties buiten het
kader van de wetenschap, die nu eenmaal gebonden is aan haar statuut.
Hetzelfde geldt ook voor de menswetenschap. Wanneer deze zich beperkt tot
observaties van gedrag, betekent dat niet dat zij de subjectiviteit of het innerlijk leven
ontkent; ze zegt er alleen niets over, omdat dat niet tot haar competentie behoort.
Daarmee doet zij geen uitspraak over het wezen van de mens, maar alleen over het
wezen van haar eigen activiteit. Wonderlijk genoeg liggen die twee zaken voor Van
Zetten direct in elkaars verlengde. Het gevolg is dat hij het methodische wereld- resp.
mensbeeld van de wetenschap tegelijkertijd opvat als een metafysisch wereld- of
mensbeeld met filosofische pretenties. Vandaar het plotselinge opduiken van de ‘zijn
hand overspelende’ filosoof in het boven weergegeven citaat, waar het in feite om
de wetenschapsman gaat. En vandaar dat zijn favoriete zondebok Skinner heet, bij
wie het wetenschappelijk model inderdaad de plaats van de filosofische antropologie
heeft ingenomen. Voor Skinner is de mens inderdaad niets meer dan een verzameling
reflexen. Dat hij daarmee stilzwijgend de logische grens heeft overschreden van
(reductionistische) wetenschappelijke observatie naar een (filosofische)
wezensbepaling van de mens is inmiddels iedereen, behalve Skinner zelf, wel
duidelijk. Waar Van Zetten een dergelijke sciëntistische opvatting bestrijdt, heeft hij
inderdaad gelijk, maar het is helaas niet méér dan een achterhoedegevecht.

Het wetenschappelijk domein
Dat betekent niet dat men geen sympathie kan voelen voor Van Zetten's pleidooi
voor de interpretatie van het menselijk gedrag vanuit de eigen
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geschiedenis, het eigen verhaal van de persoon in kwestie: zijn achtergrond, zijn
gevoelens, zijn beleving van de wereld, etc. Van Zetten oriënteert zich daarbij op de
praktijk (minder op de theorie, die hij als te natuurwetenschappelijk lijkt te
beschouwen) van de psychoanalyse, maar misschien nog wel meer lijkt hem de
benadering van de roman (m.n. de 19e-eeuwse roman) of de verhalende geschiedenis
voor ogen te staan. En waar het om de drijfveren, passies en ambities van de mens
gaat is er ook geen enkele reden om het inzicht dat dergelijke genres bieden te
onderschatten. Maar, en hier ligt het beslissende punt, daarmee zijn het nog geen
wetenschappelijke activiteiten.
De wetenschap kenmerkt zich door een methode die, zo laat Swart overtuigend
zien, in principe overal toepasbaar is. Die methode vormt de eenheid van de
wetenschap, maar ook haar beperking. Het wetenschappelijk begrijpen is niet de enig
mogelijke, en misschien in sommige gevallen zelfs niet de meest belangrijke of meest
fundamentele vorm van kennis. Van Zetten heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk waar
hij vaststelt dat men langs andere wegen méér van het menselijk hart leert verstaan
dan in het wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is nog geen reden om die kennis
dan ook maar ‘wetenschappelijk’ te gaan noemen of haar methoden in het
wetenschappelijk corpus op te nemen.
Elke methode heeft haar eigen recht, maar ook haar eigen domein. Dat is de
pluriformiteit waarvoor Van Zetten in zijn boek terecht een lans breekt. Wanneer de
wetenschap zichzelf als de enige geldige mens- of wereldinterpretatie zou zien (zoals
in het sciëntisme het geval is), dan heeft Van Zetten gelijk wanneer hij haar
eenheidsconceptie een verschraling en zelfoverschatting noemt.
Het wonderlijke van zijn pleidooi is echter dat ook hij de wetenschap een zeer
speciale, ‘verheven’ status lijkt toe te kennen, als de belichaming van alle kennis
tout court. De gedachte dat er kenwijzen of -bronnen zouden kunnen bestaan buiten
dat terrein van de wetenschap lijkt hij niet te kunnen accepteren; in ieder geval lijkt
hij ze niet op hun eigen merites voor vol te kunnen aanzien. Zij moeten het label
‘wetenschappelijk’ krijgen opgeplakt om ten volle te worden erkend. Er schuilt iets
ironisch in deze standpuntverschuiving, waarin Van Zetten tegen wil en dank in zeker
opzicht in hetzelfde kamp als Skinner terecht komt. Zoals het ook pikant is te zien
hoe in zijn pleidooi voor de vereniging van allerlei pluriforme kenvormen binnen
het ene lichaam van de wetenschap opnieuw weer iets naar voren komt van die
‘hartstocht voor het Ene’ die hij de wetenschappelijke methodologie verwijt en
waarvan hij, naar hij zelf in zijn voorwoord verklaart, zelf ‘nooit iets begrepen heeft’.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

172

Forum
De paradoxen van het vormvernieuwende proza
J.J. Wesselo, essayist en criticus die in Kultuurleven een vaste kroniek van het
Nederlandse proza verzorgt, heeft altijd al belangstelling gehad voor literatuur die
zich als autonome schriftuur aandient. Dat blijkt o.m. uit zijn medewerking aan het
in 1975 opgeheven tijdschrift Raam en uit zijn boek Het tijdbeeld (1974) dat een
structuuranalyse bevat van De hondsdagen van Claus en Ikjes sprokkelen van
Michiels. Thans heeft hij een omvangrijker werk over het vernieuwende proza in
Vlaanderen tussen 1960 en 1980 gepubliceerd1. Na de bloemlezing van Sybren Polet,
Ander proza (1978), en de interviews van Hugo Bousset, Schrijven aan een opus
(1982), is het boek van Wesselo een derde belangrijke publikatie voor een beter
begrip van de betekenis en de draagwijdte van het experimentele proza in onze
literatuur. Terwijl Polet in de inleiding van zijn bloemlezing het experimentele proza
in Nederland en Vlaanderen hoofdzakelijk historisch gesitueerd heeft in een Europese
context en Bousset de auteurs zelf zoveel mogelijk aan het woord gelaten heeft, biedt
Wesselo afgeronde besprekingen aan van de afgesloten oeuvres van Willy Roggeman,
Mark Insingel en Ivo Michiels en van het nog aangroeiende opus van Paul de
Wispelaere, Walter van den Broeck en Claude van de Berge.
In zijn woord vooraf poneert Wesselo een eerste paradox van het
vormvernieuwende, d.i. taalkritische en taalcreatieve proza in Vlaanderen in de
voorbije twee decennia: hoe groter de produktie en hoe belangrijker de vernieuwing
en hoe hoger de kwaliteit van dit proza, des te geringer werd de belangstelling ervoor
en de bekendheid ervan in Nederland (op enkele uitzonderingen na van Vlaamse
experimentelen die door de Bezige Bij worden uitgegeven, zoals b.v. Leo Pleysier,
en die veel meer publiciteit krijgen dan een bij de uitgeverij Van Hyfte debuterende
auteur, zoals Stefaan Hertmans, over wie verder nog meer).
Wesselo heeft niet alleen gelijk wat de Vlaamse auteurs van vernieuwend proza
betreft, maar de onbekendheid van de Vlaamse schrijvers in Nederland is vrij
algemeen. Wie een verzamelwerk als Schrijvers op de rand van '80 (Amsterdam,
1979) van Frank van Dijl, redacteur bij Het Vrije Volk erop naslaat, zal constateren
dat op Boon, Claus, Elsschot, Gilliams, Gysen, Lampo, Ruyslinck en Walschap na
de Vlaamse schrijvers in Nederland onbestaande zijn. Carel Peeters van Vrij
Nederland vindt dat we in Vlaanderen

1

J.J. Wesselo, Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960 & 1980,
Manteau, Antwerpen, 151 pp., BF. 395.
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te maken hebben met provincialistisch experimentalisme, hoogst traditioneel werk
of alles daar tussenin (cfr. De Vlaamse Gids, dec. 1981) en een Wam de Moor vindt
het experimentele proza - ook dat van zijn landgenoten Polet, Vogelaar, Van Marissing
cs. - ‘een proza van ribben zonder vlees’ (Van Dijl, p. 132).
De oorzaak van het duidelijke gebrek aan belangstelling voor vernieuwend proza
in het algemeen ligt volgens Wesselo in de commercialisering van het hele
boekenbedrijf, waardoor de ‘moeilijke’ literatuur in de verdrukking komt. Terzelfder
tijd is de kritiek er kwalitatief op achteruitgegaan en blijft ze vaak beperkt tot het
aankondigen van nieuwe boeken in een column of beperkte recensies zonder serieuze
analyse en evaluatie. Lichtpunten voor Vlaanderen ziet hij in het bestaan van veel
meer (kleine) literaire tijdschriften hier dan in Nederland (waar alleen Raster veel
aandacht schenkt aan autonoom proza). Inderdaad, de door Wesselo nergens vermelde
Joris Denoo heeft zijn debuutroman De stiftenridder & ondergetekende kunnen
publiceren als een aflevering van het tijdschrift Yang (april 1980) en in de afleveringen
van Heibel in 1983 staat voortreffelijk proza te lezen van Mark Insingel en Leo
Pleysier.
Wesselo's enthousiaste opmerking over het gunstige bibliotheeksysteem in
Vlaanderen, waar door de verplichte afname door de openbare bibliotheken een
commercieel minder interessante uitgave soms mogelijk gemaakt wordt, is overdreven
omdat een advies aan de Minister nog geen automatische goedkeuring inhoudt van
de subsidiëring van een uitgave via de verplichte afname van exemplaren door
openbare instellingen zoals bibliotheken.
In het antwoord op de vraag waardoor de kwaliteit van de moderne Vlaamse
literatuur tussen 1960-1980 te verklaren is, vergelijkt Wesselo de Vlaamse auteur,
op zoek naar zijn identiteit, met de neger die een zeer rijke uitdrukkingsvorm
gevonden heeft in de jazz zoals de indiaan in het opsporen van zijn mythen. Zo'n
vergelijking zou Brouwers ook bedacht kunnen hebben, maar dan arroganter en
spitser geformuleerd. Dat het isolement van het ik het hoofdthema van de Westerse
literatuur in de 20e eeuw vormt, is één zaak, dat de Vlamingen in België
gediscrimineerd werden (en soms nog worden) is een andere zaak. De combinatie
van beide hoeft niet te leiden, zoals Wesselo het voorstelt, tot de bloei van een
belangrijke experimentele literatuur in Vlaanderen. Het zgn. Vlaamse isolement is
naar mijn mening geen voldoende, laat staan een noodzakelijke voorwaarde voor die
bloei. Veel belangrijker dan de Vlaamse ‘négritude’ lijkt me het bestaan van een
hechte traditie van avant-gardeliteratuur van Van Ostaijen tot Pernath, van Gilliams
tot Michiels.
Wesselo's boek is geen geschiedschrijving van de periode 1960-1980, maar een
inventarisatie. Hij onderscheidt na 1945 drie golven in het vernieuwend proza,
waarvan men grosso modo kan zeggen dat de ‘creatio’ erin centraal staat tegenover
de ‘mimesis’ in het traditionele proza.
De eerste golf kende als toppen Boon en Claus, de tweede golf na 1960 was
radicaler in de vernieuwing van de vorm dan de modernen onmiddellijk na de oorlog.
Daartoe rekent Wesselo behalve de Vlaamse bezielers van Komma, nl. René Gysen,
Willy Roggeman en Paul de Wispelaere, ook nog C.C. Krijgelmans en Ivo Michiels.
De belangrijkste representanten van de derde golf (vanaf 1970) acht hij Claude van
de Berge, Mark Insingel, Daniël Robberechts en Walter van den Broeck. Een tweede
paradox formuleert Wesselo met de opmerking dat bij de genoemde auteurs een
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maatschappelijke vormen. Opval-
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lend is immers, dat de concentratie op het schrijven en het schrijverschap in de jaren
'60, plaats zal maken in het midden van de jaren '70 voor een grotere concentratie
op de sociale werkelijkheid (cfr. toneel en romans van W. Van den Broeck). In de
‘autonome’ tekst worden steeds meer heteronome brokken ‘wereld’ geïntegreerd
(cfr. het oeuvre van De Wispelaere, Michiels en Insingel). Bij Willy Roggeman en
Claude van de Berge daarentegen wordt een artistieke resp. gedroomde/verlangde
contrawerkelijkheid in taal ontworpen en geprojecteerd.
Met de zesessays, die de evolutie aangeven binnen het volledige tot nog toe
gepubliceerde oeuvre van zes belangrijke moderne Vlaamse schrijvers, Willy
Roggeman, De Wispelaere, Van den Broeck, Van de Berge, Insingel en Michiels,
heeft Wesselo een deskundige bijdrage geleverd tot een nog te schrijven algemeen
literatuuroverzicht, dat alle belangrijke auteurs na 1960 in de relatie
tekst-werkelijkheid zou moeten situeren. In zijn inleidend overzicht gebruikt hij
echter een aantal kwalificaties die louter subjectieve appreciaties zijn en geen scherp
gedefinieerde termen. Zo noemt hij Ruyslinck en Vandeloo ‘traditionelen’, terwijl
J. Geeraerts, Clem Schouwenaars e.a. ‘heel bijzondere traditionelen’, Paul Koeck en
Marc Andries dan weer ‘heel interessante traditionele jongeren’ genoemd worden.
Waarin dat ‘bijzondere’ of ‘interessante’ bestaat wordt nergens gezegd.
Aan de invloed die de Nouveau Roman op de generatie van '60 heeft uitgeoefend,
wordt gewoon voorbijgegaan evenals aan de verschuiving van de belangstelling ook binnen de literatuurwetenschap - van de auteur naar de lezer toe. Dat belet niet
dat Wesselo overtuigend kan aantonen waarom autonome literaire teksten geen
marginale, maar primaire literatuur zijn.

Ruimte
In een knap opstel in Raster 22 (augustus 1982) heeft Cyrille Offermans erop gewezen
dat het recente moderne Nederlandstalige proza alle aandacht verdient omdat het de
totale voorspelbaarheid van het traditionele proza (b.v. Maarten 't Hart) doorbreekt,
de complexiteit herstelt, de meertaligheid (d.i. het zich kunnen identificeren met het
taalgebruik van vele anderen) beklemtoont, de lezer geen visie op de werkelijkheid
dicteert, maar hem bevrijdt door de dwang weg te nemen van een gereglementeerde
en geüniformiseerde taal.
Een uitstekend voorbeeld van dat soort proza treft men aan in de debuutroman
Ruimte van Stefaan Hertmans, waaraan deze auteur zeven jaar gewerkt heeft2. In een
opstel over Willy Roggeman (Nieuw Vlaams Tijdschrift, juli-aug. 1980) heeft
Hertmans scherp uitgehaald naar de middelmatige kleinburger die al veertig jaar lang
‘alles wat naar cerebraliteit of monomanie of vormzuiverheid tendeert onder de
pseudo-progressieve stront gooit’ (p. 574). Daaruit heeft hij de conclusie getrokken
‘voortaan te behoren tot een geestelijke samizdat in een tijd van toenemende
nivellering’ (Ruimte, p. 14). Hertmans doet in Ruimte aan zelfreflectie, niet als een
inerte navelstaarderij, maar als een mogelijkheid om aan zichzelf voorbij te geraken.
Het neerschrijven van die reflectie noemt Hertmans breinarcheologie. De uitkomst
ervan is onvoorspelbaar. De schrijver moet zich door het labyrint van persoonlijke
herinneringen, culturele verworvenheden (muziek, beeldende kunsten, literatuur), al
2

Stefaan Hertmans, Ruimte, Van Hyfte, Ertvelde, 1981, 168 pp.
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de ‘fundamentele tragiek van de bestaansmodus’ (p. 147).
Hertmans schrijft met een obsessie voor de vormzin die hij ook bij Roggeman
heeft ontmoet, de fragmenten over het leven met Johanna in het boerenhuis in de
open vlakte met de tuin die van de wereld afgesloten leek roept onvermijdelijk
associaties op met De Wispelaeres Tussen tuin en wereld, een uitspraak als ‘Wil ik
het woord zuiveren, dan moet ik onverbiddellijk het nu van de schrijfdaad capteren,
(...)’ (p. 35) suggereert verwantschap met Claude van de Berges centrale thematiek,
nl. het scheppen van een werkelijkheid in woorden als alternatief voor die waarin
wij in concreto leven. Hiermee wil niet gezegd zijn dat Hertmans roman een
conglomeraat geworden is van thema's en theorieën over het schrijven die hij na
jaren lezen en reflectie op zijn lectuur in een eigen tekst geïntegreerd heeft. In Ruimte
is een authentiek schrijver met een eigen stem aan het woord. Theoretische bezinning
en een soms pointillistische werkelijkheidsbeschrijving wisselt hij af met kritische
uitspraken over onze cultuur en met vertrouwelijke mededelingen over zijn individuele
poging om ‘het tonale thema van de liefde in de atonale structuur van de
eenzaamheidsobsessie uit te drukken’ (p. 16). Bij Hertmans is Gilliams niet ver uit
de buurt, de dichter van ‘Gedroomd geluk’ dat als volgt begint: ‘Gij proeft de
weemoed niet van een dun Frans boek’. De lezer kan de ruimte van Hertmans'
weemoed alleen maar met profijt betreden: er is tenminste gedroomd geluk
voorhanden.
Joris Gerits

Christelijk geloof in de moderne samenleving
In november 1982 kwam het ‘Gesamtregister’ (vol XXX) uit van de nieuwe
theologische encyclopedie Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft1. Hiermee
werd een opzet afgerond die twee jaar ervoor van start was gegaan: de presentatie
van het christelijk geloof in het licht van de huidige samenleving, gebundeld in dertig
boekdelen van ca. 150 bladzijden elk. Het werk is verzorgd door vakspecialisten uit
verschillende disciplines en gecoördineerd door het redactieteam Franz Böckle,
moraaltheoloog in Bonn, Franz-Xavier Kaufmann, godsdienstsocioloog in Bielefeld,
Karl Rahner, dogmaticus verblijvend in München, en Bernard Welte,
godsdienstfilosoof in Freiburg.
In de dertig boekdelen kan men vier interessegebieden onderscheiden. De delen
I en II zijn een inleiding tot het thema: ze behandelen de verhouding tussen
werkelijkheidservaring, taal en religieuze taal. Dan volgt het eerste interessegebied
met beschouwingen over schepping, evolutie, lichaam, geest, dood en opstanding,
aangevuld door opstellen over levensfasen, seksualiteit, gezin, arbeid, contingentie,
geluk, lijden en sterven (III tot X). De tweede sectie beschouwt de verhouding individu
en maatschappij. Hier komen thema's voor als norm en schuld, autoriteit en macht,
vrede en weerstand, sociale rechtvaardigheid, verhouding kerk en staat, economie
en moraal, rijkdom en armoede (XI tot XVII). De derde sectie heeft het over de rol
van de godsdienst in de seculiere maatschappij. Centraal staan hier de onderwerpen
1

Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1980-1982.
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lossing en utopie (XVIII tot XXIII). Een vierde sectie bespreekt de
uitdrukkingsvormen van christelijke religiositeit, rond thema's als Verbond en persoon,
de absoluutheidsaanspraak van het christendom, de politieke dimensie van de
christelijke boodschap, publiek leven en verkondiging, sacramentenbeleving in de
samenleving (XXIV tot XXIX).
Per boekdeel heeft men gemiddeld drie monografieën, terwijl het geheel tamelijk
interdisciplinair is opgevat. Dit ziet men aan het vakgebied van de ca. 100
medewerkers: 40 komen er uit de theologie (dogmatiek, exegese, moraaltheologie
en kerkelijk recht); de overige 60 komen uit wetenschappen als godsdienstfilosofie,
sociale en politieke wetenschappen, filosofische ethiek en maatschappijleer,
geneeskunde, biologie, fysica, psychotherapie, medische ethiek, economie, burgerlijk
recht, fundamentele filosofie, literatuurwetenschap, hermeneutiek en vergelijkende
godsdienstwetenschappen. De meeste van hen zijn verbonden aan een Duitse,
Zwitserse of Oostenrijkse universiteit. Slechts sporadisch werd beroep gedaan op
niet-Duitssprekende auteurs: Schillebeekckx, Levinas, Congar, Kolakowski, Ricoeur.
In de volgende bladzijden willen we de hoofdlijn schetsen of het globale profiel dat
uit de monografieën naar voren komt.

Maatschappij, staat, godsdienst
De encyclopedie besteedt veel aandacht aan de secularisatie en het autonoom worden
van de burgerlijke samenleving. Heel in het bijzonder wordt nagegaan hoe door de
secularisatie de godsdienst gedwongen wordt om zich opnieuw te definiëren en hoe
de maatschappij zelf ten gevolge van haar autonoom worden voor nieuwe vragen
van zin en onzin komt te staan. Maatschappij en godsdienst geraken in een crisis.
We mogen de auteurs geluk wensen om de onbevangenheid én de kritische zin
waarmee ze het fenomeen secularisatie onder ogen zien. Secularisatie is voor hen
een feit; het komt er op aan dat men de mogelijkheden onderkent voor dialoog en
interactie tussen gebieden die van elkaar vrijgekomen zijn.
Waar Vat. I op de scheiding - in de vorm van scheiding van kerk en staat - reageerde
met ‘verkerkelijking’ van het christendom en een terugtocht binnen het getto (XXIX,
84, F. Kaufmann; XXIX, 111, 130, H. Fries), wordt sinds Vat. II de mogelijkheid
gezien voor kerk en christenen om met betrekking tot menselijke waardenbeleving
hun stem te laten horen in het publieke forum van samenleving en wereld. De kerk
treedt in dialoog met de wereld. Deze uitspraak is ons bekend uit de
conciliedocumenten. Toch zal een rechtskundige als E. Böckeförde onderstrepen dat
een dergelijke dialoog alleen dan niet zal verwateren, als in de grondwet de
godsdienstvrijheid van de kerken gewaarborgd is. Kerk blijft iets aparts in de staat,
en moet iets aparts blijven; anders is niet in te zien hoe de godsdienst een kritische
en profetische rol kan spelen in de zoektocht van de maatschappij (XV, 66-77). Deze
genuanceerde stelling verwijst priesters en gelovigen niet naar de sacristie. Zoals
verderop zal blijken, moet deze stelling gezien worden in haar samenhang met de
ont-privatisering van de godsdienst en met de publieke inzet van de gelovigen voor
een rechtvaardige maatschappij2.
2

Fr. Böckle onderstreept nadrukkelijk dat het waken over de zuiverheid van normen een zaak
is van de hiërarchie en van de gelovige gemeenschap: XII, 78.
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wereld, moet eveneens nagaan hoe het met de wereld gesteld is, hoe die zich verstaat
in haar zoeken naar zin en heelheid. De auteurs van de encyclopedie laten niet na dit
te doen, met de nodige analytische zin. Vanuit het standpunt van de wereld moet hier
in de eerst plaats gevraagd worden naar de competentie van de staat om het bonum
commune van de burgers te behartigen en waar te maken. Inderdaad, waar het
middeleeuwse bondgenootschap van kerk en staat verdwenen is, is het te verwachten
dat het staatsbestel, in de vorm van een ‘civiele religie’, bepaalde behoederstaken
en -opdrachten naar zich toetrekt die daarvóór tot het condominium van kerk en
maatschappij behoorden (XXVII, 72-74, F. Fiorenza). Welnu, het valt op dat de
meeste staatsapparaten zich wel onder een zeker hemels baldakijn bergen en zich
daarmee legitimeren - ‘In God we trust’ staat er op de Amerikaanse dollar te lezen-,
maar dat hun inzet als behoeder voor menselijke grondrechten soms mager uitvalt.
Dat kan ook moeilijk anders: in de moderne samenleving wordt de staat als
waardenvrij opgevat, niet bevoegd om de burgers ethische normen op te leggen of
waarden voor te houden (XVIII, 28-30, W. Müller). Het enige dat de staat vermag,
is de minimumvoorwaarden te formuleren die nodig zijn om conflicten tussen
belangengroepen en strijdende partijen bij te leggen of te voorkomen. Hoe hoog of
laag deze minimumvoorwaarden liggen, hangt niet zozeer af van de staatslieden3 dan
wel van de moraliteit die in het openbare leven aanwezig is. Daarenboven merkt men
dat in de hoogtechnische beschavingen het staatsapparaat steeds meer anonieme en
formele regelingen treft ten voordele van grotere gehelen of strategieën, en geen oog
lijkt te hebben voor het bevorderen van het eigenlijk menselijke in de mens.
De bal wordt dus teruggekaatst naar het morele gehalte van de maatschappij. Hoe
staat het hiermee? In hoeverre is de samenleving in staat om zelf haar morele gehalte
op te trekken? En welke flitsen of hertalingen van authentieke religiositeit komen
daarin onuitgesproken of uitgesproken naar boven? Ofschoon de auteurs van de
encyclopedie een nieuwe apologie van de godsdienst beogen vanuit de moderne
samenleving, hoeden zij zich er wel voor een pasklaar religieus antwoord uit te hoed
te toveren. In plaats hiervan richten ze hun aandacht naar de oplossingen die
momenteel uitgewerkt worden door ethisch-georiënteerde maatschappijfilosofen. In
hoeverre kan men met deze oplossingen instemmen, in hoeverre zijn ze ontoereikend?
We beperken ons hier tot twee aangehaalde modellen, de communicatietheorie van
Habermas en het functionalisme van Luhmann.
Habermas' analyse ontmaskert in de eerste plaats het nuttigheidsdenken, dat zowel
de aparte vakterreinen vertekent als een stempel drukt op de moderne
persoonsstructuur: het individu begint eensporig te denken, uitsluitend bedacht op
eigen profijt en bezitsvermeerdering. Maar als gevolg van de weigering om in dialoog
de eigen argumenten te laten toetsen en het hierin liggende gebrek aan solidariteit te
laten ontmaskeren, dreigt ieder van ons uit de waarheid te vallen en tot
zelfvervreemding te komen. Juist de grootte van die weigering roept sterke krachten
van tegenweer wakker en daarom heeft Habermas goede hoop dat er opnieuw een
open dialoog gevoerd zal worden door mensen die rond grondwaarden van de
samenleving tot een morele con3

Hieruit volgt uiteraard niet dat het voor hiërarchie en gelovigen niet zinvol is gesprekken
aan te gaan met regeringen; dit behoort tot de politieke opdracht van de gelovige gemeenschap
in diverse modaliteiten (XV, 78-104, E. Böckeförde).
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sensus willen komen. Hij ziet dit trouwens reeds gebeuren in gesprekken rond
alternatieve modellen van leven en werken. De overwinning van het eenzijdige,
instrumentele profijtdenken heeft voor Habermas een bijna religieus karakter. Het
is de moderne, seculiere vorm van de idee van broederlijkheid die eertijds door de
religie werd bevorderd, maar waartoe de religie in haar versteende vorm (eveneens
volgens Habermas) geen directe impulsen meer kan geven (XII, 177-180, D. Mieth;
XXVII, 114-115, A. Schwan).
Luhmann oordeelt minder pessimistisch over het functioneel worden van menselijke
instellingen en moderne persoonsstructuren; wel ziet hij in dat dit regelmatig tot
crisis-situaties zal leiden, wat dan weer van de mensen een energieke inspanning zal
vragen om ze te overwinnen. Op dit laatste punt komt Luhmann trouwens op zijn
manier tot een seculiere hertaling van religieuze impulsen. Als de oude godsdiensten
de mens een behoeftig en contingent wezen noemden, dan weten we nu wat dat
betekent: naargelang een bepaald systeem (b.v. familiesysteem of ook een systeem
van economie) zijn perfectie bereikt, wordt het met nieuwe en complexere problemen
geconfronteerd, die het zowel lamleggen als uitdagen tot een verfijnder en functioneler
aanpak. Het opdagen van telkens nieuwe bedreigingen is een contingentie-factor, en
roept ook gevoelens van hulpeloosheid op. Maar naar het model van de godsdienst
moet men, in het aanschijn van de ‘contingentie’, tot een nieuwe impuls van geloof
en levenswil komen. Als het spreken over God in de samenleving nog een functie
heeft, dan is het deze: dat dit spreken bij de mens de levenswil wekt om met inzet
van alle beschikbare krachten de bedreigingen die opdagen in maatschappelijke
systemen (recessie, sociale crisis, familiale crisis) zaakkundig onder controle te
krijgen. Het levensdoel dat iemand voor ogen moet staan, is de overleving van de
mensheid in en door de opdagende crisissen heen (IX, 38-46, F. Kaufmann; XXIV,
125-131, J. Werbick).

Uitdrukkelijke religiositeit
Keren we terug naar de ‘apologetische’ vraagstelling van de encyclopedie. Voor de
auteurs is het duidelijk dat zowel Habermas als Luhann heel wat nuttig materiaal
aanbrengen om de samenleving tot een hogere moraliteit te brengen4. Toch hebben
ze kritiek op de manier waarop beide auteurs hun theorie voeden met ‘erfgoed’ van
de religie. Inderdaad, het is Habermas' en Luhmanns verwachting dat humanisten en
mensen van goede wil een maatschappijprogramma zullen uitwerken, waarvan
doelstelling en inspiratie van ver aan de godsdienst herinneren, maar zonder enige
confessionele binding. De fakkel van de religieuze zingeving zou m.a.w. worden
overgereikt aan post-confessionele groeperingen, waarvan de cohesie te danken is
aan een gemeenschappelijke zorg voor de maatschappij. Maar is zo iets op de lange
duur wel leefbaar? De auteurs van de encyclopedie hebben hieromtrent heel wat
vragen. Zal het ‘erfgoed’ van de confessionele godsdiensten niet onvermijdelijk zijn
kracht verliezen - en dus zijn greep op de maatschappijvernieuwing - als eenmaal de
opgroeiende jeugd geen weet meer zal hebben van religieuze ervaring noch van
confessionele duidingssymbolen (IX, 46-48, H. Döring / F. Kaufmann)? Kan een
4

Elders bespreekt de encyclopedie ook uitvoerig Marx en Freud.
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stand blijven houden, als er niet tevens zorg wordt besteed aan de gelovige
zelfontdekking van de menselijke persoon (IX, 49, F. Kaufmann; XXIV, 133, J.
Werbick)? Het is in het licht van deze vragen dat men de zorgvuldig uitgewerkte
monografieën moet zien over de noodzaak van de Godsbevestiging5 en over de
ervaringscomponent die deze uitdrukkelijke Godsbevestiging vergezelt: dat nl. de
gelovige mens zichzelf ervaart als het ‘beeld’ van God, uitgenodigd tot een leven in
gemeenschap met Hem (XXIV, 58-59, E. Jüngel; XXII, 60-116, Y. Congar).
Uitdrukkelijke religiositeit is een noodzaak, vooral voor mensen die zich inzetten
voor maatschappijvernieuwing. Deze uitdrukkelijke belijdenis treft men b.v. aan bij
Karl Rahner, als hij beschrijft hoe de mens een wezen is dat in vrijheid en
verantwoordelijkheid naar het transcendente toegroeit, in de ban van het mysterie.
Men vindt ze ook terug in het pleidooi van Schillebeeckx om de diepmenselijke
ervaringen ononderbroken te duiden in het licht van de Jezus-traditie (XXIV, 6-57,
K. Rahner; XXV, 74-116, E. Schillebeeckx). Verschillende opstellen in de
encyclopedie leggen trouwens heel fel de nadruk op de warmte en de troost die
iemand ervaart als hij zijn diepgewortelde gevoelens van vertrouwen, hoop en
hunkering naar zin kan duiden in het perspectief van Gods alomvattend verbond met
de mensen. Deze duiding kent haar geprivilegieerde momenten in de cultus, maar
zal normalerwijze ook openbloeien in het dagdagelijkse leven: in de belevenissen
van volheid te midden van de monotonie, in de vroomheid die geboren wordt uit
geluk en contemplatie midden in een leven van actie en inzet (XXV, 40-72, B. Caspar;
IX, 102-146, G. Greshake; VIII, 72-98, A. Halder).

De klip van de privatisering
De duiding of ‘interpretatie’ waarover we het zoëven hadden gaat in de regel vergezeld
van een proces van intellectuele verheldering. Maar als wij de ogen sluiten voor de
kritieken die door kennissociologie en maatschappijanalyse worden uitgebracht tegen
bepaalde verengingen of ontsporingen van het religieuze bewustzijn, blijft deze
verheldering halverwege steken. Heel in het bijzonder moet de gelovige duiding op
haar hoede zijn voor privatisering en inkapseling van het religieuze. Onder invloed
van het burgerlijke liberalisme wordt geloof in God in de sociale context van het
Westen heel vlug verengd tot het koesteren van ‘mijn troost, mijn vrede, mijn
welstand’. Deze individualistische benadering staat dan heel ver af van de
geheel-maatschappelijke dimensie van de oud- en nieuwtestamentische Godsbeleving.
Het is geen kleine verdienste van deze encyclopedie dat heel wat opstellen daarin
deze burgerlijke verkleining van de verbondsgedachte aan de kaak stellen.
‘Privatisering’ kan slechts overwonnen worden door solidariteit. Böckle vertaalt
dan ook terecht de christelijke scherpte van de zedenwet in termen van een
onvoorwaardelijke aandacht voor zwakken en verdrukten: ‘Het geloof in de
persoonlijke God die elke mens bemint en tot heil roept, impliceert dat elke mens
een eigen waarde bezit onafhankelijk van zijn plaats in welk sociaal systeem ook’
(XII, 68). Hoe onaanzienlijk iemand ook is, hij is kind van God en verdient respect
5

Zie de bijdragen van W. Kasper en W. Kern over theïsme en atheïsme (XX, 8-31) en van N.
Bosshard over evolutie en schepping (III, 88-127).
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en eerbied. De opstellen over randgroepen, norm-overtreders, minoriteiten,
gastarbeiders vullen dit meteen concreet in. Wie zich tot God bekent, moet weten
dat hij voor het recht van de ontrechten moet
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opkomen, vooral als dit recht door bestaande wetgevingen of repressieve systemen
niet gewaarborgd wordt (XIII, 122-160, J. Gründel; XIV, 78-133, I. Fetscher; XVI,
6-38, D. von Engelhardt); XVI, 60-71, G. Hunold).
Eveneens in de richting van een in het vlees snijdende solidariteit gaan de
beschouwingen van W. Kerber en E. Küng omtrent economische orde en sociale
rechtvaardigheid. De armoede in de Derde Wereld moet het geweten van de christen
aanspreken en hem wakker schudden, zodat hij zijn al te westerse, op eigen profijt
gerichte rechtvaardigheidsnoties herziet. Zolang men rechtvaardigheid begrijpt als
rechtvaardige loonuitkering in verhouding tot de geleverde prestatie - wie het meest
efficiënt werkt, heeft recht op het grootste deel van de koek - of als een
evenredigheidssysteem dat gelijke kansen biedt aan wie een bepaalde opleiding heeft
genoten, denkt men eigenlijk nog heel eurocentrisch. Men stelt dan onbewust voorop
dat heel de wereld in een cultuur van overvloed leeft, en geeft geen kansen aan wie
vastzit in een bestel van schaarste. Het rechtvaardigheidsbegrip zelf moet een revolutie
ondergaan. Er moet een economische orde komen die prioriteit verleent aan de grote
bevolkingsgroepen van misdeelden in de Derde Wereld. Zolang bij hen de aller
primairste behoeften niet gelenigd zijn, en er overvloed is aan de andere kant, is er
geen rechtvaardigheid in de wereld (XVII, 20-71; 95-120, W. Kerber; XVII, 125-161,
E. Küng).
Maar een dergelijke economische orde kan er niet komen, tenzij er in het Westen
een nieuw arbeidsethos ontstaat, gekenmerkt door het opgeven van de eis van een
maximum aan eigen profijt, prestatie en consumptie (VIII, 40-66, H. Rombach; VIII,
101-135, G. Brakelmann). Als dit nieuwe arbeidsethos doorbreekt, zullen de mensen
in een grotere solidariteit met elkaar gaan leven, gevoelig voor elkaars levenslot en
lijden, meer geraakt door de problemen van geweld en geweldloosheid bij
oorlogvoering en conflicten (X, 94-95, P. Sporken; XIII, 85-86, H. Tödt). Dit ethos
moet dan een opvoedingsideaal worden in school, gezin en huwelijk. Het is
hartversterkend te zien hoe de auteurs van de encyclopedie het huwelijk zien als de
leerschool van solidariteit: ‘Waar een maatschappelijke politiek in groeiende mate
individualistische accenten legt, verschijnen huwelijk en gezin al te zeer als het
produkt van elkaar ontmoetende individuele interesses en aanspraken, zonder
bereidheid die aanspraken in te perken of af te zien van de consequente doordrukking
ervan. Waar vrijheid enkel als vrijheid van het individu verstaan wordt, heeft dit
nefaste gevolgen voor het solidariteitsbewustzijn. Daarom moet het gezin als solidaire
levensgemeenschap meer dan ooit de inoefening dienen van een vrijheid die uit
wederzijdse erkenning groeit’ (VII, 115, K. Lüscher / F. Böckle).

Publiek getuigenis
De encyclopedie heeft niet geaarzeld om aan het verbond van God met de mensen
een heel concrete, maatschappelijke invulling te geven. Dit wordt theologisch
gemotiveerd vanuit de overtuiging dat gelovigen en kerk er zijn ‘om door hun
verkondiging en de inzet van hun leven Gods liefde tot de wereld en zijn trouw aan
de wereld te betuigen, zichtbaar te maken en te representeren’ (VII, 22, P. Pesch).
Deze motivering knoopt aan bij het moderne inzicht dat men over God niet anders
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kan getuigen dan via de mediatie van de eigen geloofsinzet. Over het handelen van
God kan men niet zinnig spreken tenzij vanuit een menselijk handelen dat bewust
weet dat God erin werkzaam is. God werkt door de werkzaamheid van de op hem
afgestemde mens (XVIII, 140, W. Kern). Zijn omgang met het mensengeslacht neemt
een his-
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torische, concrete vorm aan in de solidariteit met elkaar waartoe wij ons verbinden
in de noodsituaties van de samenleving (XVIII, 150-174, T. Rendtorff).
Een dergelijke getuigenisinhoud en -praxis zou wel eens de diepste reden kunnen
zijn waarom de kerk in het seculiere bestel van staat en maatschappij iets aparts is
en moet zijn. Maar, zoals gezegd, is deze aparte positie er enkel voor het welzijn van
de bestaande, seculiere samenleving, met de taak de leefbaarheid ervan te verhogen.
Daarmee hangt samen dat de kerk in haar verkondiging geen geheimtaal mag spreken.
Van haar wordt verwacht dat ze de scherpte van het evangelie uitspreekt, in de taal
van het maatschappelijke forum waartoe ze zich richt - en die daarom ook voor de
niet-confessionele mens verstaanbaar is (XXVIII, 72-77, K. Egger).
De encyclopedie draagt als titel ‘christelijk geloof in de moderne samenleving’.
De auteurs hebben uitstekend werk verricht door zich te concentreren op dit ‘in’. Ze
hebben met zorg zowel de eigenheid van het gelovig-zijn afgetast als ook de reële
uitdaging getekend waarmee dit gelovig-zijn in de seculiere maatschappij
geconfronteerd wordt. De encyclopedie zal een nuttig werkinstrument zijn voor al
wie in gesprek met de wereld zijn geloof wil hertalen en verdiepen.
G. De Schrijver
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Boekbespreking
Filosofie
A.R. Lacey, Modern Philosophy, An Introduction, Routledge & Kegan
Paul, Boston/Londen/Henley, 1982, 246 pp., £3,95.
A.J. Ayer, Philosophy in the Twentieth Century, Weidenfeld & Nicolson,
Londen, 1982, 283 pp., £12,50.
De titel van Lacey's boek Modern Philosophy is in zoverre misleidend dat daarin
niet zozeer de moderne filosofie in haar geheel wordt behandeld, als wel een zeer
specifiek deelgebied daaruit: de Angelsaksische filosofie van de laatste paar decennia.
De logisch-positieve en taalanalytische gerichtheid van het boek komt al direct in
de hoofdstukindeling naar voren: ‘waarheid’ (inclusief de kale koning van Frankrijk),
‘implicatie’, ‘betekenis’, ‘scepticisme’ en ‘natuurwetten’ nemen het leeuwedeel van
Lacey's systematische inleiding in beslag. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed
aan de ethiek, het probleem van de vrije wil, het dualisme en de ethiek. In drie
afsluitende hoofdstukken worden op meer chronologische wijze de ontwikkelingen
in de meer recente periode geschetst. De behandelde onderwerpen worden door Lacey
op heldere en aangenaam ontspannen wijze uiteengezet en voor een eerste
kennismaking met de Angelsaksische denkwijze voldoet dit boek dan ook zeker, ook
al zou de onderwerpkeuze wat breder hebben kunnen zijn. Maar zóveel kan men in
ieder geval vaststellen, dat Lacey zijn inleiding misschien met een wat ál te grote
provinciale weidsheid presenteert, maar dat de ondertitel in ieder geval de lading
dekt.
Ook Ayer houdt zich in zijn historisch overzicht met minder bezig dan de titel
pretendeert: hij beperkt zich tot de eerste helft van de twintigste eeuw en opnieuw
voornamelijk tot de Angelsaksische wijsbegeerte. Het structuralisme, neomarxisme
en andere continentale stromingen zal men in dit, als voortzetting van Russells
Geschiedenis van de Westerse Filosofie bedoelde overzicht dus niet tegenkomen.
Alleen de fenomenologie krijgt enige aandacht, voornamelijk in de persoon van
Merleau-Ponty, met wie Ayer er nog wel enige verwantschap schijnt te voelen, terwijl
voor Heidegger weinig meer dan de schimpscheut ‘charlatanism’ is weggelegd.
Verzoent men zich met deze beperking, dan heet men in dit boek een goed, beknopt
en helder overzicht van de ontwikkelingen van de Angelsaksische filosofie (en
geestesverwante milieus als de Wiener Kreis) in de eerste helft van deze eeuw en
zelfs nog iets later, want ook figuren als Austin, Chomsky, Quine en Goodman, die
pas na 1950 grotere bekendheid kregen, worden in een slothoofdstuk nog behandeld.
Ayer vangt daar aan waar Russel was geëindigd, nl. bij Russel zelf, en volgt dan de
geschiedenis (niet geheel chronologisch) via o.a. Moore, William James, Wittgenstein
en de Wiener Kreis, Ryle en de enigszins uit de boot vallende maar zeer fair
behandelde Collingwood tot aan de genoemde, meer recente auteurs. In tegenstelling
tot Russel beperkt Ayer zich strikt tot de filosofiegeschiedenis, aangezien diens
excursen naar de politieke en sociale geschiedenis volgens hem in feite weinig aan
het inzicht in de filosofische ontwikkelingen hebben bijgedragen, een mening waarin
hij in ieder geval door Anthony Quinton wordt gesteund. Zeer stijlvol behandelt Ayer
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het enigszins hachelijke onderwerp van zijn eigen rol in de recente geschiedenis.
Waar nodig brengt hij deze terloops ter sprake, zonder in krampachtige bescheidenheid
of het tegendeel daarvan te vervallen, met de natuur-
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lijke en onnadrukkelijke zelfverzekerheid die men soms wel als ‘aristocratisch’
beschrijft.
Ger Groot

Alan Montefiore (red.), Philosophy in France today, Cambridge Univ.
Press, Cambridge, 1983, 201 pp., £5,95.
Na jaren, zo niet decennia, van heftige afkeer lijkt er in Engeland een groeiende
belangstelling te onstaan voor de hedendaagse Franse filosofie. Het succesvolle
boekje Le même et l'autre van Vincent Descombes, waarschijnlijk de beste inleiding
in het moderne Franse denken die op dit moment bestaat, werd oorspronkelijk
geschreven in opdracht van de Cambridge University Press. Dit project lijkt nu een
vervolg te hebben gekregen in de bundel Philosophy in France today, waarin een
aantal Franse denkers (waaronder Descombes zelf) zich aan het Engelse publiek
presenteert. Men kan ten aanzien van de selectie van de auteurs aan wie een bijdrage
werd gevraagd zijn bedenkingen hebben; waarom wél Desanti uitgenodigd en niet
Deleuze, waarom wél Louis Marin en niet Foucault, waarom wél Claude Lefort en
niet Jean Baudrillard? Of waren zij misschien wél gevraagd, maar lieten ze het
afweten? Alan Montefiore geeft er in zijn inleiding geen uitsluitsel over, evenmin
als over zijn selectiecriteria in het algemeen. De bijdragen zelf lopen zowel qua
inhoud als qua relevantie sterk uiteen. Naast voornamelijk biografische stukken als
die van Desanti, Marin en Derrida (van de laatste is de tekst opgenomen waarmee
hij in 1980 zijn oeuvre presenteerde voor de promotiecommissie die hem op zijn
reeds gepubliceerde werk de doctorstitel verleende), staan inhoudelijke bijdragen als
die van de Wittgenstein-specialist Bouveresse en van Emmanuel Levinas. Tegenover
verademend zakelijke stukken als dat van Paul Ricoeur staan enkele kenmerkende
voorbeelden van Parijse leuterpraat als de artikelen van Descombes en Jean-François
Lyotard.
Als gevolg van de alfabetische rangordening wordt de bundel geopend met een
bijdrage van de socioloog Pierre Bourdieu, die de filosofen oproept maar eens wat
meer na te denken over het feitelijk functioneren van de Parijse filosofische scene;
een dergelijke ontnuchterende blik zou de filosofen volgens Bourdieu de schellen
van de ogen doen
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vallen. Op zich geen onzinnige opmerking; wie het Parijse filosofische leven wel
eens van enigszins nabij heeft beschouwd weet hoeveel wind (illusie noemt Bourdieu
het) er met groot retorisch geweld wordt geproduceerd; een wind die ook in
verschillende van de hier opgenomen artikelen vrij spel lijkt te hebben.
In zijn suggestie dat de filosofie zichzelf in een dergelijke analyse van het
filosofisch toneel dan maar zou moeten opheffen, lijkt Bourdieu als socioloog echter
naar het andere uiterste door te schieten. Het blijft altijd een wonderlijke zaak te zien
hoe de verschillende takken van intellectuele activiteit elkaar het licht in de ogen
niet gunnen. Met als ironisch gevolg dat deze bundel, die is bedoeld als introductie
tot de moderne Franse filosofie, nu aanvangt met een artikel waarin diezelfde filosofen
de goede raad wordt gegeven hun bezigheden maar in te ruilen voor een
kennissociologische analyse. En dat was toch niet helemaal de vorm waarin de Parijse
denkers zich zelf dat beroemde ‘einde van de filosofie’ hadden voorgesteld.
Ger Groot

Godsdienst
M. Menken, P. Post, H. van de Spijker (red.), Goede Herders. Zeven
opstellen over herderschap en pastoraat, Altiora, Averbode/Apeldoorn,
1983, 175 pp., f26,25.
Telkens weer weet de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP) te Heerlen
met interessante publikaties op de markt te verschijnen. Ditmaal met een mijns inziens
erg geslaagde bundel van zeven (!) opstellen over het ‘herder-zijn’ van God en het
‘herderen’ van mensen. Zeven variaties op een thema, geen afgerond klassiek tractaat
over herderschap en pastoraat. De volgorde van de bijdragen wordt bepaald door een
historische lijn; elk van de zeven wil ik van harte bij u aanbevelen. Wanneer het in
het O.T. over herders gaat is Ezechiël 34 een zeer centrale passage. J. Kahmann
vertaalde de tekst en schreef er een uitvoerig commentaar bij. Dit prachtige profetische
hoofdstuk is daarom zo belangrijk, omdat zowel God als de herders van zijn
mensenkudde erin ter sprake komen. Een herder-tekst die het in populariteit
waarschijnlijk van Ez. 34 zal winnen is Psalm 23. In een instructief artikel houdt C.
Menken-Bekius zich om te beginnen bezig met de tekst van de psalm zelf, die zij
aan een nauwgezet onderzoek onderwerpt, om vervolgens te laten zien hoe mensen
dit gebed, dit lied in allerlei levensomstandigheden gebruiken. Een interactie tussen
exegese en pastoraat waar men niet omheen kan! Dan volgt een bijdrage vanuit de
kerkmuziek; psalm 23 is immers een van de bekendste uit het Psalterium. J. Böhmer
beschrijft en analyseert een aantal hedendaagse toonzettingen van dit vertrouwenslied
in het Nederlandse taalgebied. Aan het slot van zijn artikel houdt hij een vurig pleidooi
voor het preken over zangteksten, iets dat veel te weinig gebeurt! Nu we weer in de
aanloop naar Kerstmis komen zal menig lezer L. Hermans dankbaar zijn voor zijn
studie over ‘de herders in het kindsheidsevangelie van Lucas’. Talrijke misverstanden
die er over bepaalde facetten van dit Kerstverhaal bestaan weet hij op deskundige
én leesbare wijze te ontzenuwen. Zo wijst de kribbe bijvoorbeeld helemaal niet op
armoede, zoals de volksvroomheid veelal denkt; dezelfde volksvroomheid die al te
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gemakkelijk geneigd is de verhalen van Mattheüs en Lucas tot één Kerstverhaal te
laten versmelten (Lucas heeft bijvoorbeeld helemaal geen drie koningen!!). Hermans
laat zien dat het herdersverhaal bij Lucas de vrucht is van diepgelovige bewondering
voor het mysterie van de gekruisigde en verrezen Heer en Heiland Jezus; niet een
ooggetuigenverslag van een wonderbare bevalling, maar een vorm van christelijke
geloofsbelijdenis. Het N.T. spreekt uitvoerig en nadrukkelijk over het herderschap
van Jezus in Johannes 10, een passage die door M. Menken van een uitvoerige uitleg
wordt voorzien. De aanduiding ‘raadselrede’ (vs 6) geeft reeds een aanwijzing dat
we goed moeten lezen. Daarnaast is de literaire context van groot belang voor een
juist verstaan van deze tekst. We zitten midden in een reeks conflicten tussen Jezus
en ‘de joden’ (7:1-10:39). Vervolgens stelt Menken de vraag of het cruciale woord
aulè (vs 1, vs 16) wel met ‘schaapskooi’ vertaald moet worden, zoals bijna alle bijbels
doen. Een aanwijzing voor de betere weergave ‘hof’ geeft de Septuaginta, waar het
woord meer dan 150 keer in die betekenis voorkomt. De bijdrage over Joh. 10, die
men beslist moet bestuderen, laat zien dat de evan-
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gelist zinspeelt op het jodendom, gesymboliseerd in de tempel, waar Jezus de zijnen
uitleidt. Een passage dus over de scheiding tussen synagoge en kerk en dus lang niet
zo'n onschuldige evangelietekst als wel eens wordt gedacht! In de geschiedenis van
het christendom heeft het herdersmotief een niet te verwaarlozen rol gespeeld. Het
christelijk gebruik van het beeld van de herder is echter niet te begrijpen zonder dat
men weet heeft van de bucoliek in de laat-antieke wereld. P. Post, docent liturgie,
laat in een goed gedocumenteerd, af en toe helaas wat moeilijk geschreven, essay
zien hoe er ook in de wetenschap van de iconografie en de iconologie pertinente
misverstanden hebben bestaan over het herdersbeeld in die periode. De vele herders
op christelijke grafmonumenten moeten we op de eerste plaats bezien vanuit het
bucolisch oogpunt; ze zijn refrigerium-beelden: verbeeldingen van de verhoopte
paradijselijke vrede. Ook dit artikel mag men eigenlijk niet overslaan, al was het
alleen al om een aantal misverstanden opgehelderd te zien die tot op de dag van
vandaag in catechese en prediking de ronde doen. In de laatste bijdrage roept H. van
de Spijker de vraag op, hoe de beeldspraak van de herder zoals die in Bijbel en
kerkgeschiedenis naar voren komt, in het hedendaags pastoraat functioneert.
Illustratief zijn de pagina's waarin hij inventariseert hoe de uitleg van Joh. 10 in de
prediking gedurende het tijdvak 1850-1975 tot viermaal toe opvallend wisselt en
vier duidelijk onderscheiden typologieën oplevert. Uit deze lange bespreking moge
duidelijk zijn geworden dat ik deze ‘Goede Herders-bundel’ bij u zéér warm wil
aanbevelen.
Panc Beentjes

E. Henau - F. Schormans (red.), Arbeider en pastoraat, Altiora,
Averbode/Apeldoorn, 1983, 128 pp.
De relatie tussen pastor en arbeider is een bijzondere. In kerkbesturen, parochieraden
en andere organen waarin de plaatselijke, regionale of landelijke geloofsgemeenschap
van zich doet horen, vindt men over het algemeen weinig of geen arbeiders, terwijl
de middenstand, het onderwijs en de kantoorbeambten oververtegenwoordigd zijn.
De kloof tussen arbeider en de kerk is onloochenbaar en pastoraat in de wereld van
de arbeid is een moeilijke opgave. Deze HTP-
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studie, gegroeid uit een cursus post-academisch onderwijs, is gewijd aan deze
problematiek. In het artikel waarmee de bundel opent (pp. 9-27) vinden we een mijns
inziens uitstekend interview van H. Spee en F. Schormans met Henk Collignon,
industriepastor in het Europoort-Botlek-gebied bij Rotterdam. Dit vraaggesprek
vervult een heel duidelijke functie: het is een verslag van geleefde werkelijkheid die
aan deze HTP-studie zijn legitimatie geeft. Te zamen met het afsluitende artikel van
E. Henau (pp. 107-120) schraagt het naar mijn oordeel de rest van de bijdragen. Ik
kan niet nalaten er één zin uit te citeren: ‘Wil men evenwel duidelijk maken dat het
evangelie niet iets is wat enkel tot de vrijetijd-sfeer behoort, dan moet ook aangetoond
kunnen worden wat het voor de arbeiderswereld betekent’ (p. 113). Tussen de eerste
en de laatste bijdrage in vindt men achtereenvolgens analyses vanuit de
godsdienstsociologie (wijlen M. Lemmen), vanuit de sociale leer van de kerk (J.
Bosch), de praktische theologie (H. Spee) en de nieuwtestamentische exegese (J.
Kahmann). De geloofwaardigheid van de kerk, die in de 19e eeuw de arbeidersklasse
heeft verloren, staat of valt met het feit of zij bereid is stelling te nemen in conflicten
die het bestaan van de arbeiders bepalen. Bij het lezen van deze HTP-studie was er
één vraag die telkens weer bij mij boven kwam drijven. Zou er in deze tijd van nog
steeds toenemende werkeloosheid eigenlijk ook niet behoefte zijn aan een publikatie
‘Arbeid en pastoraal’? Hoewel slechts twee letters verschil is het wel degelijk iets
anders! Ik ben ervan overtuigd dat deze vierde Heerlense bundel voor verschillende
pastores in een lacune zal voorzien.
Panc Beentjes

R. Boon, Over de goede engelen. Of: De ontmaskering van een pedant
ongeloof. Een cultuur-kritische studie, Boekencentrum B.V., Den Haag,
1983, 152 pp. (waarvan 30 foto's), f 19,95.
Het lag voor de hand, dat de engelen opnieuw in het blikveld van de theologie zouden
verschijnen zodra de bezinning op de eredienst aanleiding werd tot een uitgebreid
onderzoek naar de grondslagen van de liturgie in de kerk. In de Bijbel namelijk zijn
de engelen geen toevallig randverschijnsel; integendeel, ze verschijnen veelal op de
belangrijke momenten in het verhaal. En hetgeen na de Schrift in het geloof van
synagoge en kerk over de engelen eeuwenlang beleden is, kan zonder meer
indrukwekkend worden genoemd. In 75 bladzijden tekst plus 30 pagina's zeer
uitvoerige, interessante aantekeningen en literatuurverwijzingen, gevolgd door dertig
zwart-wit reprodukties uit uiteenlopende periodes, heeft dr Boon willen aantonen
dat de angelologie - de leer over de engelen - een ten onrechte genegeerd onderwerp
is in de huidige geloofsbezinning. Dat de schrijver mij nochtans niet heeft weten te
boeien met zijn studie ligt naar mijn oordeel niet aan de inhoud ervan, maar aan de
tamelijk chaotische wijze waarop hij zijn materiaal heeft geordend en het presenteert.
Binnen het bestek van veel te weinig bladzijden heeft hij veel te veel overhoop
gehaald. En zo móést de rode draad van het betoog op den duur wel knappen. Aan
het boekje van Claus Westermann, Gottes Engel brauchen keine Flügel - door Boon
opvallenderwijze niet eens genoemd! - heb ik méér leesplezier beleefd. Het is ooit
ook in een Nederlandse vertaling verschenen: Hebben Gods engelen vleugels nodig?
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(Servire, Den Haag, z.j.). Wie zich in de bijbelse engelenleer wil verdiepen zou daar
het beste mee kunnen beginnen. De meer ingewijden zullen voornamelijk aan hun
trekken komen in het uitgebreide bronnenapparaat van Boon (pp. 88-114).
Panc Beentjes

Literatuur
F.B. Hotz, Duistere jaren, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983, 224 pp.,
f26,50 / BF. 420.
De nieuwe verhalenbundel van Hotz bevat 9 verhalen waarin S. bij voorkeur
onderduikt in het verleden: het uitbreken van de eerste wereldoorlog (De thuiskomst),
Java in de periode van diezelfde oorlog (Weltevreden), Veere en de Engelse inval
in 1809 (De lange weg naar Veere), een vakantie aan zee in 1926 (Zeelucht),
beangstigende en tragische gebeurtenissen in de herfst van het crisisjaar 1932
(Duistere jaren, het titelverhaal). In re-
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centere tijden spelen de verhalen over het mislukte leraarschap van een musicus (De
leerkracht) en over een wat wereldvreemde historicus (Twijfel). Twee verhalen gaan
expliciet over actuele toestanden: ‘Projecties’ over een man die moet zorgen voor
z'n kleinzoon omdat de ouders er zo nodig eens uit moeten voor een weekend-trip
per vliegtuig, en ‘September’ over een 50-jarige leraar die na een korte vakantietrip,
waarin allerlei misloopt, van zijn vriendin verneemt dat de relatie tussen hen beiden
uit is. De typische thema's van Hotz zijn in deze bundel dus opnieuw aan de orde:
mislukking van plannen en/of relaties van de mannelijke hoofdpersonages,
generatieconflicten, schuld, twijfel, onzekerheid, eenzaamheid. Hotz kan als geen
andere de sfeer van een voorbije epoche oproepen, die hij in woorden zichtbaar,
hoorbaar en tastbaar maakt.
J. Gerits

Cor de Jonge, Koren en een koepel van blauw licht, Manteau, Amsterdam,
1983, 154 pp., BF. 350.
In zijn bekende essay ‘Wat is magisch realisme’ (1958) heeft Johan Daisne gesteld
dat het klassiek magisch-realisme steunt op de wijsheid dat de polen droom en
werkelijkheid niet te heftig gemagnetiseerd mogen worden, en dat 's mensen droom
ten slotte ook niet buiten diens realiteit kan. In zijn debuutroman heeft de 53-jarige
musicus Cor de Jonge de polen droom en werkelijk al te sterk gemagnetiseerd om
het verhaal van de langzame transformatie van de lelijke Heleen tot de mooie Heleen
de gaafheid van een klassiek magisch-realistisch werk te kunnen geven. Zo zijn ook
de vele belerende, soms aforistische uitspraken, die een levenswijsheid opnieuw
onder de aandacht brengen, te nadrukkelijk gepresenteerd. De auteur kan zijn
leraarschap niet verbergen. In het spoor van Maarten 't Hart worden ook
muziekstukken (Bach-Chopin) als Leitmotive in het verhaal verwerkt, maar het
gebeurt niet altijd even functioneel. Koren en een koepel van blauw licht bezit alle
ingrediënten van een goed magisch-realistisch verhaal, maar de verduidelijkingen
(o.a. het slothoofdstuk) en de verklarende herhalingen doen het effect van de poëtische
suggestie en de psychologische beschrijving vaak teniet.
J. Gerits

Roepen om de dag. Appel au jour, Leuvense Schrijversaktie - Amnesty
International Belgium, 1983, 259 pp., BF. 380.
De Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie, waarvan E. Van Itterbeek
promotor is, heeft een tweetalige publikatie uitgegeven van gedichten en verhalen
van Nederlands- en Frans-Belgische schrijvers in het raam van de campagne tegen
politieke moorden. De informatie over de barbaarse systematische uitroeiing van de
Indianen in Guatemala (cf. Streven, december 1982) heeft Willy Spillebeen verwerkt
in het romanfragment ‘De hel bestaat’. Onder de 17 Nederlandstalige medewerkers
treft men verder bekende namen aan als Stefaan Van den Bremt, Monika Van Paemel
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en Loeki Zvonik. Bij de Franstaligen ontmoet men o.a. William Cliff en Pierre
Mertens, door Sven-Claude Bettinger in Streven (okt. en nov. '82) gekarakteriseerd
als ‘engagés et enragés’. Het is wenselijk dat dit boek een ruime verspreiding zou
krijgen, ook in de scholen. Want het onrecht dat erin uitgeschreeuwd wordt, poëtisch
verwoord of realistisch verteld, is zo ondraaglijk dat niemand eraan voorbij mag
gaan met een schouderophalend: dat heb ik nooit geweten.
J. Gerits

Hannes Meinkema, Verhalen, Manteau, Amsterdam, 1983, 390 pp., BF.
545.
Hannes Meinkema schreef onder haar eigen naam, Hannemieke Postma-Stamperius,
een lijvig proefschrift over Marsmans ‘Verzen’ en een boek over Vrouwen en
literatuur (1980). Daarin wou ze met zoveel klem aantonen dat de vrouw wel degelijk
bestaat in de literatuur (alle Maarten 't Harts ten spijt) dat de kritiek over het algemeen
haar pleidooi niet accepteerde. Verhalen bevat alle verhalen uit Het wil nog maar
niet zomeren (1975), De groene weduwe en andere grijze verhalen (1977) en De
naam van mijn moeder (1980). In deze verhalen heeft S. zich mee ingegraven in de
bedding van de neorealistische stroming: lang leve de werkelijkheid die de
verbeeldingskracht tart is het devies van deze auteurs en de eigentijdse problemen
van het individu in de maatschappij leveren de onderwerpen. Bij Meinkema gaat het
voornamelijk over de relatieproblemen van vrouwen uit alle leeftijds-
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groepen en uit alle maatschappelijke milieus. Deze zeer leesbare verhalen vormen
een catalogus van alle denkbare onzekerheid en ellende waarin een vrouw kan
verkeren, maar waaruit ze zich ook kan bevrijden - op eigen kracht. Blijkbaar vond
de uitgever dat al een voldoende reden om ze te bundelen.
J. Gerits

A. Moerkercken van der Meulen, e.a., De wereld van het kinderboek. Een
oriëntatie voor onderwijzenden op het gebied van jeugdliteratuur,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1982, 365 pp., BF. 754.
Bij de voorstelling van dit boek willen we toch even kwijt dat in Nederland heelwat
meer werk wordt gemaakt van het verschijnsel jeugdliteratuur dan bij ons in
Vlaanderen. In alle opleidingen, zowel aan de pedagogische academies als aan de
universiteiten, wordt dit verschijnsel au serieux genomen, wat je bij ons niet kan
zeggen. De auteurs van dit boek komen uit de bibliotheek- of onderwijswereld wat
ertoe leidt dat zij niet alleen het jeugdboek als zodanig, maar ook de leefwereld van
de jeugdigen van dichtbij kennen. Zij vertrekken dus vanuit een zo ruim mogelijke
achtergrond die we als jeugdcultuur zouden willen omschrijven. Verder maken zij
er de lezer attent op dat zij vooral een praktisch boek willen brengen en dus het louter
academische op de achtergrond houden. Zij willen ook niet de pretentie hebben
volledig te zijn, maar wel een eerste kennismaking met de hedendaagse jeugdlectuur
bieden zodat volgens ons niet alleen leerkrachten maar ook ouders en allen die met
jongeren omgaan aan dit boek wat kunnen hebben.
Naast de rubrieken over strips, prentenboeken, sprookjes, gedichten, verhalende
teksten en historische verhalen, bieden de samenstellers ook ruime informatie over
hoe werk je ermee in de klas, wat is het verschil tussen goede en triviale lectuur enz.
Ook wordt aandacht besteed aan de lezer en de schrijver van een boek: de leefwereld
van de jeugdige lezer en de wereld van de schrijver, tekenaar, dichter worden erbij
betrokken zodat het boek als geen alleenstaand iets, maar als een deel van het dagelijks
leven wordt benaderd. Interessant lijken ons ook de bijdragen over de invloed van
boeken op jongeren. Hierin wordt gesteld dat jongeren in het lectuuraanbod de
gevarieerdheid van onze samenleving moeten terugvinden en ook de rijke schakering
van hun individuele mogelijkheden moeten kunnen herkennen. Is het niet zo dat wie
leest zijn visie op de maatschappij niet alleen verruimt, maar ook verdiept en er zelf
rijker en minder kwetsbaar door wordt.
We zouden dit boek onrecht aandoen als we tot besluit niet zouden vermelden dat
er ook heel wat praktische informatie in vervat zit: wegwijs in de jeugdbibliotheek,
schoolmediatheek, instellingen die met jeugdlectuur bezig zijn enz. Een handig boek,
in een begrijpelijke en vlotte taal geschreven.
Ludo Sollie

Geschiedenis
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Otto Brunner, Werner Conze en Reinhart Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, Band 3H-Me, Klett Cotta, Stuttgart, 1982, 1.128 pp.
Voor wie inziet dat de ontwikkeling van de begrippen eigenlijk de kern is van de
historische ontwikkeling, dat de geschiedens daarvan weergeeft hoe de mens in de
loop van de tijden greep kreeg op de werkelijkheid, is deze uitgave een must. De
opzet van dit boek is te laten zien hoe verschillende begrippen en de daarbij behorende
woorden in de loop van de geschiedenis gebruikt zijn. Dat houdt in dat men ze in
hun context moet laten zien. Vandaar dus de vele uitvoerige citaten. Aan de andere
kant wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de lexicografische beschrijving van
termen in verschillende jaren. Op het eerste gezicht krijgt men misschien de indruk,
dat te veel aandacht is besteed aan het gebruik dat Marx en de marxisten van bepaalde
termen maakten. Bij nader bestuderen komt men tot de ontdekking, dat ook liberale
leiders in onze tijd voortdurend termen gebruiken in de betekenis die ze van de
marxisten gekregen hebben. Natuurlijk kan maar een vrij beperkt aantal termen
worden behandeld. In dit deel zijn dat er twintig. Bij de acht delen die er in het totaal
komen, zal dat toch een vrij goed overzicht worden van de voornaamste termen die
in de politiek gebruikt worden.
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Hoewel de titel spreekt van ‘in Duitsland’, wordt behoorlijke aandacht besteed aan
de ontwikkeling in de andere Europese cultuurgebieden en Amerika. Er zijn wel
aanmerkingen te maken. Zo mist men bij de bespreking van de term ‘meerderheid’
de beroemde vierhoek van de democratie, die de samenhang laat zien tussen ‘volk’,
‘allen’ meerheid’ en ‘recht’. Ook is het misschien te betreuren dat maar weinig
aandacht wordt besteed aan de begripsontwikkeling in Rusland. Voor de ontwikkeling
van het communistisch jargon in heel Europa is dat, zeker een tijd lang, van belang
geweest. Men bekijkt alleen de ontwikkeling van de term ‘communisme’ tot kort na
de Revolutie, maar de leus van de tegenwoordige oppositie in de Sovjetunie ‘ze
hebben de bolsjewisten vermoord en wij zijn met de communisten blijven zitten’, is
met dit boek ook niet verklaarbaar.
C.J. Boschheurne

Theater
Karl-Heinz Bareisz, Comoedia. Die Entwicklung der Komödiendiskussion
vort Aristoteles bis Ben Jonson, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 525
pp., sFr. 83.
Deze uitvoerige bronnenstudie tracht, op basis van het inzicht dat de poëtologie van
de antieken, de middeleeuwen en de renaissance op retorische principes (en niet op
poëtische) gefundeerd werd, aan te tonen welke opvattingen over de komedie bestaan
hebben, welke (en waarom) de praktijk van het theater bepaalden en waarom daar
verandering in gekomen is. De antieken (Aristoteles vooral maar die wordt door de
christelijke middeleeuwen compleet verwaarloosd, en de Romeinen Cicero,
Quintilianus en Horatius) blijven via de praktijk van (vooral) Terentius (mét
commentaar op de kloosterscholen) en Plautus in het geheugen, met schommelende
voorkeur, die zowel principieel als tijdsoptisch verantwoord wordt. De kerkvaders
hebben voor het delectare-principe niet veel over en stellen het docere voorop, al
wordt het duidelijk dat de in het onderzoek gebruikelijke ongenuanceerdheid aan
revisie toe is die hier in deze sector (enkel de komedie) reeds ter beschik-
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king komt. De middeleeuwse theoretici (meestal naschrijvers van het Romeinse
erfgoed of met het oog op de Terentius-ervaring: Diomedes, Donatus, Isidorus van
Sevilla bv maar beslist ook Dante) worden verbijzonderd aan hun begripsetymologie,
de personages, de thematiek, de handeling, de stijl en het fictiebewustzijn (met het
utilitas-principe). De humanisten herontdekken de Helleense theorie, brengen ook
Plautus weer op het repertoire en bemiddelen grondig met nieuwe commentaren. De
renaissance zal (via b.v. Sydney) het movereprincipe invoeren waarmee de actuele
theaterpraktijk voorrang krijgt en alle theorie voortaan vanuit die ervaringsanalyse
dient te gebeuren; meteen is de receptiegeschiedenis van de retorische fundering
afgelopen. Deze 2.000 jaar principes en perspectieven staan glashelder uitgetekend,
met de relatie poëtica-retorica voortdurend in het bewustzijn. Het is voor dit probleem
en deze periode een gezaghebbend resultaat.
C. Tindemans

Laurence Senelick (ed.), Russian Dramatic Theory from Pushkin to the
Symbolists, University of Texas Press, Austin/London, 1981, 336 pp.,
$43,75.
Traditioneel was het Russische theater ingesteld op leerschool van het volk en
doorgeefluik van burgerdeugden; Russische auteurs vertroetelden altijd al de
educatieve instructies. De 19e eeuw probeert een andere theoriebasis te verschaffen
waarin de wereld niet in wensperspectief maar in oprechtheidsanalyse wordt verbeeld.
Van deze behoefte getuigen alle teksten, soms speculatief, soms evaluatief, altijd
begaan met specifieke problemen als stijl en genre, drama en theater, aard en functie.
Uiteraard is deze reader ook meer dan eng theorietechnisch; ideeën m.b.t. opvattingen
van drama en theater raken nu eenmaal altijd het wereld- en maatschappijbeeld. Door
de teksten loopt ook een herkenbare lijn van westerse beïnvloeding, behoefte aan
zelfstandigheid, streven naar herkenbaarheid en identiteit. S.'s inleiding die er prat
op gaat dat dergelijke anthologie niet eens in het Russisch beschikbaar is, spint een
perfecte draad waardoor de opgenomen auteurs (van Poesjkin en Gogolj over
Tsjechow, Belij, Annenskij, Blok of Sologoeb naar Bryoesov, Evreïnow, Meyerhold,
Ivanow en Andrejew) aan de geschiedenis te bengelen worden gehangen. Met affiniteit
en aversie, met polemiek en huisbakkenheid, met vooroordeel en partijdigheid is het
meer dan een panorama van een onbereikbaar ver Rusland; de motieven zijn, met
eigen accenten, ook in onze denkrichtingen terug te vinden. In deze sector is de
legendarische afgrenzing van Rusland beslist onwaar.
C. Tindemans

Peter Raby, ‘Fair Ophelia’. A Life of Harriet Smithson Berlioz, Cambridge
UP, Cambridge, 1982, 216 pp., £12,95.
H. Smithson (1800-54), een bescheiden Ierse actrice die het te Londen niet echt goed
doet, treedt in 1827 te Parijs met een reisensemble op in de rollen van Ophelia, Juliet
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en Desdemona en verovert er met haar mimevaardigheid het Franse modepubliek.
Aanwezig is, onder het aankomende romantische jeugdpubliek, ook H. Berlioz die
in liefde ontbrandt voor zowel de kunst als de actrice. Het wordt een lang verhaal
van liefde-op-afstand tot ze in 1833 huwen; daarna volgt het snelle verval. Terwijl
Berlioz zijn artistieke opgang kent, takelt Harriet af; melancholie, hysterie,
hypochondrie, alcoholisme, verlamming maken het eindeloos droevig slot van een
vergeefs leven uit. De anecdotiek van een terecht vergeten kunstenares is slechts het
kader voor een belangrijk moment in de evolutie van de artistieke opvattingen.
Smithson vertegenwoordigt in 1827 de Shakespeare-interpretatie in het spoor van
Garrick, Kemble en Macready dwz tegenover de stijve, hybriede declamatiekunst
van het Franse theater plaatst zij (intuïtief weliswaar) de menselijke benadering, de
evocatie van levende mensen. Daardoor laten de Franse nieuwlichters zich grijpen
en haar prestatie wordt mede de rechtstreekse aanleiding tot de Hernani-rebellie en
Berlioz' romantische oeuvre. Smithson was de verkeerde protagonist in dit droevige
levensverhaal en zij is er dan ook aan stuk gegaan, maar haar onwillekeurig aandeel
wordt door S. boeiend en pakkend ondergebracht in een brok waarachtige theateren ideeëngeschiedenis.
C. Tindemans
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David Keel (Hrsg.) Ueber Friedrich Dürrenmatt, Diogenes, Zürich, 1980,
443 pp., sFr. 14,80.
Ook al lijkt deze paperback iets te vaak op een ingetogen in memoriam, F. Dürrenmatt
is nog steeds (zij het niet zo spring-)levend. Zijn oeuvre stokt, zijn reputatie en zijn
gehalte lijken niet meer zo best in de conjunctuur te passen. Daarom is een ruggesteun
van zijn uitgeverij niet onwelgekomen. Voor een nieuwe generatie in elk geval kunnen
de vertegenwoordigde laudationes, reacties, vriendendiensten, sneers en zeepbellen
een revelatie zijn. Over de mens Dürrenmatt (echt te scheiden van de auteur?) en
over de individuele stadia van zijn oeuvre meldt zich iedereen te woord die in de
Duitstalige dramatische kritiek enige naam heeft, waarbij het proza en zijn schilderen tekenwerk niet onvermeld blijven.
C. Tindemans

Peter Urban, Cechov Chronik. Daten zu Leben und Werk, Diogenes, Zürich,
1981, 466 pp., sFr. 49.
Als begeleidingsband bij het verzamelde oeuvre van A. Tsjechow dat eveneens bij
deze uitgeverij verschijnt, heeft S. een zorgvuldige chronologische tabellering van
Tsjechows leven en werk opgesteld. Het materiaal bevat data, incidenten,
gebeurtenissen, interpretaties, documenten, briefextracten, commentaren, telkens
zorgvuldig verwijzend naar de beschikbare bibliografie. Methodisch perfect.
C. Tindemans

Reavley Gair, The Children of Paul's: the story of a theatre company,
1553-1608, Cambridge UP, Cambridge, 1982, 213 pp., £19,50.
De koorleden, jonge knapen van de kathedraal te Londen, staan bekend om hun
avontuurlijke theaterpraktijk, al bleef het een raadsel waarom zulke jongelui zo'n
moeilijke drama's aangrepen. Deze studie brengt ons een eind dichter bij het antwoord.
S. stelt geen contrast vast tussen het schoolse en het kerkse milieu en de
laatmiddeleeuwse toestanden van ordeloosheid binnen een kerkgebouw waar immers
de theatervoorziening was opgebouwd. Kerkelijk getraind in de kathedraalschool,
commercieel uitgebaat, de voorstellingen voor iedereen toegankelijk en lang niet
exclusief, maakten deze opvoeringen gebruik van de meest recente Elizabethaanse
dramateksten; welke, door welk toedoen, met welk stijleffect achterhaalt S. door de
respectieve koorleiders heel nauwkeurig na te gaan. Tenslotte schreven voor hen
auteurs als Lyly, Marston, Jonson of Middleton en niet als vluchtige modegril. Een
mogelijk antwoord zou wel eens te vinden kunnen zijn in het onbeschaamd theatrale
karakter van deze activiteit; als kinderen volwassen dramatische personages
incorporeren, blijft elke gelegenheid tot illusionisme principieel weg, een factor die,
hoe anders ook benaderd en uitgewerkt, het hele Elizabethaanse drama kenmerkt.
Waarom de recrutering van nieuwe koorleden ophield (behalve om enkele politieke
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incidenten n.a.v. het repertoire) is ook thans nog niet te zeggen. Ook hier lokt de
suggestie dat een inhoudelijke theatervariant (bv de toenemende realiteitsafbeelding
in het satirische stadsdrama) mede aan de basis heeft gelegen, meer althans dan een
(rechtstreekse) sociologische aanleiding.
C. Tindemans

Norbert Abels, Sicherheit ist nirgends. Judentum und Aufklärung bei Arthur
Schnitzler, Athenäum, Königstein/Rs., 1982, 167 pp., DM. 38.
Deze uiterst serene studie van de joodse identiteit van A. Schnitzler en zijn werk
tracht met succes enig weerwerk te bieden tegen de overbekende reputatie van
chroniqueur van de decadentie en het nihilisme. Het afstandelijke schrijven van
impressionistisch nonengagement wordt hier teruggeplaatst in een
op-afstand-beschouwen door een tijdgenoot die zich van de hunker naar volledige
integratie in de tijdscultuur bewust is en tegelijk de minderwaardering als joods
landgenoot op zich voelt wegen. Bij dit op armlengte houden van de conjunctuur
worden de weerzin, de afkeer, de haat zelfs (moeizaam soms) teruggedrongen voor
een medelijdend beschouwen van en mediteren over wat in deze menssoort misgaat.
S. behandelt achtereenvolgens onder de hoofding van skepsis, afstanddoen, taal,
verantwoording, heimat, assimilatie, maatschappij en individu de diverse velden
waarop Schnitzlers gezichtspunten en gevoelsnuances dui-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

192
delijk worden. Op deze wijze promoveert S. het hele oeuvre tot een gemaskerde
autobiografie en het moment is nooit veraf dat de personageperspectieven samenvallen
met die van Schnitzler zelf. Dat nu gaat me toch echt te ver. Voldoende waardering
blijft me nochtans zodat S., in ontroerend begrijpende verstandhouding met deze
gepijnigde auteur, me ervan weet te overtuigen dat dit in de analyse sterk
verwaarloosde element mede een sleutel blijkt te zijn van wat en hoe Schnitzler zijn
samenleving heeft trachten af te beelden.
C. Tindemans

Evert Sprinchorn, Strindberg as Dramatist, Yale UP, New Haven/London,
1982, 332 pp., £20.
Van de vele facetten (b.v. vrouwenhaat) waaruit Strindbergs reputatie, meer als rebus
dan als syllogisme, bestaat, neemt S. in een frisse herinterpretatie niet zonder meer
afscheid; de nadruk valt echter op zijn verhouding tot het theater. Zijn precisierijke,
uitvoerige analyses brengen het medium theater in Strindbergs meer intieme
perceptie-structuur onder als een verlenging van eigen karakter waarin het rollenspel
nu eenmaal zo domineerde. Zijn identiteit voortdurend blootstellend aan ontdekking
en ze daarom in sleutelraadsels aanbiedend, heeft Strindberg, met het nog steeds
geldige risico van het permanente misverstand, zich in vormvariaties gehuld die
beetje bij beetje de coherentie van zijn chaotische innerlijk onthullen. S. ziet de
wereld, niet alleen van het theater, na Strindbergs stormachtige passage, er anders
uitzien; hij acht hem verantwoordelijk voor ieder later dramatisch vormiconoclasme.
Deze interpretatie baseert zich vooral op de discussie van de seksualiteitsdrama's,
de droomcomposities, de historische dramatiek en de kamertoneelteksten. Bij alle
idolatrie die deze studie ook kenschetst is de verdienste vooral dat het niet bij een
seizoenvernieuwend herkauwen blijft maar de concepten, de dragende gedachten,
de logica van de vormacrobatiek en daardoor de noodzakelijk te wijzigen
speelbaarheid van deze grote auteur overtuigend bepleit.
C. Tindemans

Eckehard Catholy, Das deutsche Lustspiel. Von der Aufklärung bis zur
Romantik, W. Kohlhammer, Stuttgart, 1982, 342 pp., DM. 32.
Geen twijfel kan erover bestaan dat S.'s pelgrimage doorheen de constitutieve
kenmerken van de Duitstalige niettragische dramatiek de bestandsopname van een
tijdgenoot is die, in principieel respect voor de historische grondlaag van de tekst,
de ontmoeting vanuit hedendaagse opvattingen determineert. Ondertussen blijven
me, bij alle eerbied voor de eruditie, de inventiviteit en de interpretatie, twee factoren
bij die de waarde van de studie aantasten. Het overzicht gaat dan wel luidens de titel
op een genre-verkenning af maar blijft in hoofdzaak een zorgvuldige interpretatie
van het geïsoleerde drama, hooguit samengevoegd tot een codex van het
komedievermogen van de behandelde auteur, overigens telkens een synthese die
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voor alle denkbare literairdramatische aspecten aandacht toont. Dat is dan meteen
het tweede deficit. Deze analyses vinden plaats in de studeerkamersfeer, hebben
nergens de bestemming voor de theaterplanken nodig, beogen dan ook nauwelijks
(tenzij incidenteel) de proef van de opvoerbaarheid, zowel qua structuur als qua
effect. In twee grote compartimenten opgedeeld, neemt het eerste de Aufklärung
door met Gottsched, J. Schlegel, Gellert, Krüger, Weisse en Lessing; in het 2e deel
staat Goethe voorop, wordt de hele Sturm und Drang in één tijd gevat, komen dan
Schiller, Kleist en het romantisme (F. Schlegel, Tieck, Brentano en Eichendorff) aan
de beurt. Een typerend produkt van de literaire esthetica dat niet onrechtvaardig
uitvalt t.o. de fundamentele gegevens maar de primaire bestemming miskent zonder
interpretatief-thematisch-conceptueel het doel te missen.
C. Tindemans
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De ontwikkeling van de crisis
De crisis van de ontwikkeling
Wim Moesen
Wanneer men in 1977-78, d.i. amper 5 jaar geleden, ergens te lande een lezing hield
over ‘crisis in de economie en de openbare financiën’, was de titel zelf reeds voor
discussie vatbaar. Bij het ruime publiek overheerste immers de mening dat er alleen
maar met de staatsfinanciën iets aan de hand was en dat dit een typisch Belgisch
probleem was; als we dat oplosten, zou de Belgische economie binnen de kortste
keren wel weer op gang komen. Wanneer daarentegen (voorzichtig) geargumenteerd
werd dat in eerste instantie de economie zelf mank liep, dat dit een internationaal
fenomeen was en dat de openbare financiën als gevolg daarvan onder druk kwamen
te staan..., daar had het publiek wat moeite mee. Bijzonder instructief was het, het
gezelschap in te delen in ‘Belgicisten’ en ‘internationalisten’. Met verloop van tijd
zag je de meerderheidspositie van de Belgicisten zienderogen afbrokkelen, het kamp
van de internationalisten aangroeien. Vooral toen het duidelijk werd dat ook onze
naaste buren in de gevarenzone terecht waren gekomen: de machtige Duitse economie
en ook Nederland, niettegenstaande zijn florissante aardgasbaten. Vandaag is het
nog nauwelijks een punt van discussie, dat de economische crisis reëel en
internationaal is. Reëel in de zin dat de fundamentele werking van de economie wordt
aangetast; internationaal omdat blijkbaar geen enkel land eraan ontsnapt.

Intoxicatie van de welvaart
Het verhaal van de gouden jaren zestig, de crisis van de jaren zeventig en de sombere
jaren tachtig kan het best worden geïllustreerd door enkele kengetallen. In de periode
1960-73 groeide het bruto nationaal produkt (BNP) in België met gemiddeld 5% per
jaar. Sedert 1974 is het teruggevallen tot minder dan 2%. Steeds als gemiddelde,
want er zijn zelfs enkele jaren geweest (1975 en 1981) met een negatieve groei.
Bij een groeitempo van 5% wordt er voor de gemiddelde burger om de 15
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jaar een welvaartsverdubbeling gerealiseerd. Bij het huidige tempo zijn er meer dan
40 jaren nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. De gemiddelde Belg (en zeg maar
de gemiddelde inwoner van de meeste industrielanden) is ondertussen gewend geraakt
aan een gestage en royale welvaartstoename. De terugval van het groeitempo op 1/3
van het vroegere niveau wordt dus ervaren als een malaise, een inkorting van zijn
aspiraties... een crisis. Meer tastbare vertalingen daarvan zijn de hoge aantallen
werklozen, de negatieve positie op de betalingsbalans, de monstertekorten in de
openbare financiën... Als je met je auto gewend bent in vijfde versnelling (overdrive)
te rijden en gedwongen wordt naar tweede terug te schakelen, voel je je gekneusd.
Nochtans was in het verleden een trage versnelling niet ongebruikelijk. In de jaren
vijftig b.v. groeide de Belgische economie met minder dan 3% per jaar. Alvorens de
oorzaken van de huidige terugval te bekijken, is het daarom allicht nuttig eens na te
gaan waarom de Belgische economie direct daarna, in het begin van de jaren zestig
blijkbaar de goede pedaalslag te pakken kreeg. Het belang van het zgn. ‘EG-effect’
mag daarbij niet onderschat worden, geloof ik. Het Verdrag van Rome (1958) beoogde
aanvankelijk de oprichting van een doeane-unie tussen de oorspronkelijke zes.
Concreet betekende dit de afbraak van de doeanetarieven binnen de Gemeenschap
en het optrekken van uniforme tolmuren naarbuiten. Tussen de partnerlanden werd
de markt aldus enorm verruimd, maar ook producenten buiten de Gemeenschap
bleven in deze koopkrachtige markt van 200 miljoen Europeanen geïnteresseerd.
Om aan de doeanetarieven te ontsnappen, was het aantrekkelijk produktieëenheden
op te richten binnen de muur. Het was dan ook te verwachten dat heel wat
multinationale ondernemingen als een klad duiven op de toenmalige EG zouden
neerstrijken, het kwam er alleen maar op aan wat voer in de tuin te strooien. De eerste
Belgische expansiewetten (1959) waren dan ook opgevat als een combinatie van
luciditeit en koopmanskunst.
Dit alert inspelen op de nieuwe omstandigheden heeft de Belgische, zeg maar
Vlaamse, economie een flinke duw in de rug gegeven. De nieuwe investeringen
creëerden niet alleen arbeidsplaatsen maar brachten nieuwe technologieën en
managementvormen mee. Het moge volstaan te verwijzen naar die opvallende
vestigingen op die ontelbare industrieterreinen in Vlaanderen. Meestal hebben ze
een Anglo-Amerikaanse of exotische benaming en een architectuur die duidelijk uit
deze periode dateert.
Vanzelfsprekend hebben nog andere factoren de toevoer van buitenlandse
ondernemingen bevorderd. Denk maar aan de centrale geografische ligging, de ruime
verkeersinfrastructuur, het gunstige arbeidsklimaat of de
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goede technische scholing van de bevolking. Dat neemt niet weg dat bij ons de gouden
jaren zestig voor een groot deel van buitenaf geïnduceerd waren. Met het gevolg dat,
wanneer deze externe impuls om een of andere reden wegvalt, de economie bijna
automatisch op een lager groeitempo zal overschakelen.
Onder het ogenschijnlijk succes van de jaren zestig ontwikkelden zich nog andere
kiemen van de neergang. De traditionele Belgische industrie, met name de
industrietakken die ressorteren onder de grote holdinggroepen, werden door deze
welvaartsintoxicatie in slaap gewiegd. Als naaste toeleveringsbedrijven werden zij
als het ware meegezogen door deze gunstige ontwikkelingen zonder al te veel
creatieve inspanningen. Het zo geroemde innovatieve holdingbeleid was in feite
herleid tot een notarispolitiek. Zelfgenoegzaam werden de jaarlijkse dividenden
geknipt zonder enige opvallende zorg voor vernieuwende produktietechnologieën
en planning op langere termijn. Toen de mondiale crisis zich meldde, was de
ruggegraat van de Belgische economie verziekt en werd de economische malaise
iets vroeger en harder aangevoeld dan in de buurlanden. Getuige daarvan de
moeilijkheid rond de zgn. vijf nationale sectoren, met als bijkomend probleem het
feit dat deze grotendeels in één gewest geconcentreerd zijn.
Het falend holdingbeleid uit de privé sector wordt zelden expliciet gesignaleerd.
Maar ook de overheid gaat niet vrij uit. Vanaf 1972 was het regeringsbeleid niet
alleen ondermaats, maar het ging regelrecht tegen het boekje in. De groei was nog
steeds royaal en het land telde minder dan 100.000 werklozen. Niettemin werd een
sterk expansief beleid gevoerd met nodeloze budgettaire deficit spending
(begrotingstekorten). De bouwsector b.v. illustreert goed de toenmalige aberraties.
Deze draaide reeds op volle toeren in de privé-sector, maar werd door bijkomende
overheidsprojecten oververhit. Men zal zich herinneren dat de fameuze
two-digit-inflation (twee-decimalen-inflatie) uit die periode dateert. In 1974 was de
inflatie opgelopen tot meer dan 12%.
Het lakse regeringsbeleid had het financieringstekort laten oplopen tot het drievoudige
van de norm die wenselijk was voor een evenwichtige ontwikkeling van de economie.
De staatsschuld ging ziekelijk aanzwellen. Toen vanaf 1975 de wereldrecessie aantrad,
kon de budgettaire overheid geen anticyclische impulsen meer geven. De
staatsfinanciën waren na een volkomen nutteloze spurt buiten adem. Andere landen
konden in zekere mate wel een vuist maken. Duitsland en Nederland b.v. beschikten
over voldoende budgettaire ruimte om tegenacties te ondernemen. Daar werd de
economische teruggang aanvankelijk dan ook nog wat tegengehouden. Dit
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versterkte nogmaals de toenmalige opvatting dat de economische crisis tot een typisch
Belgisch probleem herleid kon worden.

Olie op de lange golven
De economische crisis is reëel en internationaal, zeiden we: niet een toevallig
samentreffen van pechmomenten, maar een fundamentele transformatie van de
werking van de economie. Daarom, na de specifiek Belgische symptomen ervan,
iets over de meer algemene basiskenmerken.
Het internationaal karakter van de crisis blijkt het duidelijkst als we de
ontwikkelingen in diverse landen bekijken, bij voorkeur die landen waarvan men a
priori verwacht dat ze een sterke economie hebben. Weer eens is men dan genoodzaakt
te verwijzen naar groeipercentages van het BNP om tot vergelijkingen te kunnen
komen. Maar de statistische opmeting van de produktie in het officiële BNP is geen
gave indicator voor welvaartsbeoordelingen: het verdelingsaspect wordt erin terzijde
gelaten, niet alle produktie van nuttige goederen en diensten wordt erin opgenomen,
zoals verder uitvoerig zal worden toegelicht, en anderzijds wordt er voor de negatieve
kosten van de produktie (b.v. milieukosten) geen correctie aangebracht. Wanneer
we met deze reserves voor ogen het onderstaand tabelletje overlopen, stellen we vast
dat in alle industrielanden vanaf 1974 de gemiddelde groei ongeveer werd gehalveerd
t.a.v. de tienjarige periode daarvoor. Dit geldt niet alleen voor België, maar ook voor
het aardgasrijke Nederland, het gereputeerde Duitsland, Frankrijk met of zonder
‘changement’, het Thatcheriaanse Engeland, het nijvere Zwitserland, het machtige
Amerika en het rijzende Japan.

België

1964-1973
5,1

1974-1981
1,8

Nederland

5,5

2,4

Duitsland

4,5

2,0

Frankrijk

5,5

2,5

Engeland

3,2

0,6

Zwitserland

4,0

0,5

Ver. Staten

4,2

2,3

Japan

10,3

3,8

Aan deze ontwikkeling ligt het samengaan van twee economische processen ten
grondslag. De invloed van de oliecrisis van 1973 en de daaropvol-
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gende olieprijsstijgingen is genoegzaam bekend. De gigantische prijsstijging van de
aardolie, een belangrijke energiedrager zonder veel substituten op korte termijn, heeft
de reële internationale ruilvoet voor de Westerse industrielanden verslechterd. Dit
betekende als het ware een herschikking van de economische kaarten tussen de
landenblokken. De troefkaart van de lage energiekosten werd uit de handen van de
industrielanden geslagen. In reële termen betekende dit een herverdeling van de
welvaart naar de olieproducerende toe en een relatieve verarming van de Westerse
economieën.
Deze verarming wordt niet graag aanvaard en derhalve afgewenteld. In eerste
instantie op de overheid, met als gevolg toename van de budgettaire tekorten ten
einde het vrij besteedbaar inkomen van de gezinnen vooralsnog intact te houden.
Aanvankelijk wordt dit gefinancierd met binnenlandse leningen, daarna met
buitenlandse schuldopnamen. Als hier de conventionele grenzen bereikt worden,
volgt er een terugwenteling op de burgers: inleveringsoperaties allerhande...
Ondertussen groeit ook het inzicht dat een tweede economisch proces zich voltrekt:
de wereldeconomie is geleidelijk terechtgekomen in het ‘trage been’ van een lange
golfbeweging. In deze opvatting bereikt de naoorlogse opgaande golf haar hoogtepunt
rond 1968-73. Indicatief is ook 1971 met de opheffing van de goudconvertibiliteit
van de dollar en het feitelijke einde van het naoorlogse systeem van vaste
wisselkoersen, vastgelegd in de akkoorden van Bretton Woods. Hieruit volgen een
nefaste monetaire instabiliteit en agressieve tendensen tot protectionisme.
Economen zijn het niet altijd eens over de relevantie van de lange golven. In de
gouden jaren zestig was deze theorie trouwens volkomen in onbruik geraakt. Alleen
bankiers en marxisten hielden de toorts flauwtjes brandende, een ongewoon
gezelschap op het eerste gezicht, maar verder zal blijken dat beide groepen er goede
redenen voor hadden. Tekenend voor de vernieuwde belangstelling vanuit de professie
is b.v. dat de prestigieuze American Economic Review in haar ‘Papers and
proceedings’ van mei 1983 een drietal bijdragen publiceert over de lange golven in
het economisch leven. Samengevat stelt de theorie van de lange golven dat
marktgeoriënteerde economieën inherent gekenmerkt worden door een opgaande
beweging van enkele decennia gevolgd door een neergaande beweging die ook enkele
tientallen jaren duurt. Cruciaal voor deze theorie zijn de volgende vragen:
- Welke oorzaken genereren deze golven? Causaliteitsvraagstuk.
- Wat is hun tijdsduur en datering?

Periodiciteitsvraagstuk.

- Zijn ze zo ingrijpend dat het hele
Intensiteitsvraagstuk.
economische en maatschappelijke leven
beïnvloed wordt?
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Oorspronkelijk theoretisch en empirisch speurwerk werd verricht door de Russische
econoom Kondratieff1. Vandaar dat de lange golf ook veelal als de Kondratieff-cyclus
wordt aangeduid. Thans worden vier Kondratieffs onderscheiden.

Als motor (haast letterlijk) van dergelijk opgaande fasen worden technische innovaties
aangewezen. Voorbeelden daarvan zijn achtereenvolgens: de stoommachine, de
stoomtrein, de ontploffingsmotor, de elektriciteit... Innovaties (innovations) worden
hierbij opgevat als economisch rendabele toepassingen van wetenschappelijke
uitvindingen (inventions). In feite gaat het daarbij om een bundel (cluster) van
verschillende belangrijke innovaties. Elk van die innovaties vertoont op zichzelf een
soort S-vormig groeiverloop. Na een moeizame introductie door enkele pioniers
worden ook andere ondernemers overtuigd door de winstperspectieven. Er volgt een
ware investeringsgolf met een sterke expansie en ten slotte een saturatie van de
marktvraag. Het is voldoende dat diverse innovaties ongeveer gelijktijdig hun
expansiefase doormaken opdat de gehele economie de wind in de rug zou krijgen.
In bijkomende orde verwijzen economen ook graag naar het belang van nieuwe
(geografische) markten voor bestaande produkten. Voorbeelden daarvan zijn de trek
naar het Westen in de VS (tweede Kondratieff) of het kolonialisme (derde
Kondratieff). Bankiers hebben dan weer oog voor de effecten van monetaire
gebeurtenissen zoals de goudvondsten in Californië (aanzet tweede Kondratieff) of
Klondike en Transvaal (begin derde Kondratieff). Of ook speculatieve bewegingen
zoals de beurshausse rond 1920 en de koortsachtige stijging van de goudprijs vanaf
1970.

1

Zie Luc Coene, De Kondratieff-beweging, in Streven, maart 1983, pp. 560-563.
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In de marxistische opvatting zijn de lange golven inherent aan het kapitalistisch
systeem. Wanneer de markt verzadigd raakt of afneemt, daalt de winstvoet. De minst
rendabele bedrijven verdwijnen. De resterende ondernemingen worden geconcentreerd
tot monopolieachtige configuraties. Pas wanneer de winstvoet voldoende gedaald is
en de nieuwe innovaties voldoende gerijpt zijn, komt er een investeringsstoot los.
Lange golven zijn dan als het ware de onvermijdelijke spasmen van het systeem.
De golfslag van de economische activiteit beïnvloedt op ingrijpende wijze het
bredere maatschappelijk klimaat. Hausseperiodes bevorderen een optimistische
tijdsgeest en achteraf wordt dan gesproken van de ‘dolle jaren’. Allerhande dimensies
van het culturele gebeuren vertonen een opvallende creativiteit. Kortom het is goed
leven. Illustraties van een grote socio-culturele intensiteit zijn b.v. ‘the roaring
twenties’ of mei 1968 (de verbeelding aan de macht, flower power...). De dalperioden
daarentegen slepen een maatschappelijke malaise met zich mee. Mensen en
instellingen plooien zich terug achter de omheiningen van vertrouwdde waarden en
gewoonten. De tijdsgeest wordt kniezerig. Sociale, politieke en ideologische
tegenstellingen worden scherper geprofileerd. De acties zijn harder en meer
emotioneel. Een lange beschrijving lijkt ons hier niet passend. Een (zelfs
oppervlakkige) waarneming van de dagelijkse gebeurtenissen hier en in het buitenland
is des te suggestiever.

Vijf houdingen
De lange golfbeweging wordt hier aangewend als een gestileerd beeld van de
werkelijkheid, om aan te duiden dat de huidige economische en maatschappelijke
crisis 1) geen toevallige ontwikkeling is en 2) langer zal duren dan men oorspronkelijk
dacht en nog steeds hoopt. Dit is geen fatalistische opvatting. Integendeel, ze
beredeneert de ervaringen uit het verleden en leidt tot het geloof in een toekomstige
nieuwe opgaande beweging. Maar welke houdingen kan men aannemen tegenover
deze ontwikkelingen? Hieronder worden een vijftal visies geschetst.
1. De neoliberale visie verwacht alle heil van een afbraak van de overheid. Dit
zowel in termen van de omvang van de collectieve sector door middel van het budget,
als door ‘deregulering’, d.i. het wegsnijden van allerhande normen, voorschriften,
gebods- en verbodsbepalingen... De overheid is de universele zondebok die aan de
ketting moet worden gelegd, dan volgt ‘automatisch’ een herstel van de economie.
De neoliberale school neemt graag standpunten in t.a.v. concrete beleids-
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maatregelen. Maar zelden wordt duidelijk gemaakt of de stellingname de resultante
is van een ideologische vooringenomenheid of van een neutrale analyse. Dit neemt
niet weg dat nieuwe inzichten worden aangebracht. Zo o.m. de opvatting dat waar
er een probleem rijst in de privé-sector, de overheid niet per se regelrecht moet
ingrijpen: eerst moet worden onderzocht welke de meest adequate correctie is.
Eventueel kan dat de particuliere non-profit sector zijn.
Op empirisch vlak heeft het neo-liberalisme het nogal moeilijk. In de meeste
volkshuishoudingen werd de grootste groei gerealiseerd in periodes waarin de overheid
toenam en niet omgekeerd. Er zijn geen statistische aanwijzingen dat democratieën
met een kleinere collectieve sector significant beter presteren dan die met een grotere
collectieve sector. En experimenten zoals in het Verenigd Koninkrijk of Chili zijn
lang niet overtuigend. De zwaarste slag kreeg het neo-liberalisme toen President
Reagan, ongeveer een half jaar geleden, zijn Council of Economic Advisors naar
huis stuurde en een nieuwe ploeg installeerde. De restrictieve monetaristische politiek
werd zonder ogenschijnlijke scrupules vervangen door een Keynesiaans expansief
beleid. Waarnemers ontkomen niet aan de indruk dat dit te maken heeft met een
‘politiek-electorale-cyclus’. Rekenend op het korte geheugen van de kiezer, wil men
nog vlug de economie proberen aan te zwengelen om Reagans herverkiezing mogelijk
te maken.
2. Waar de neo-liberale opvatting een automatisch herstel verwacht als de publieke
sector maar gereduceerd wordt, erkent de technologische visie impliciet de lange
golvenbeweging en de eigen aard van elke golfbeweging. Het centrale punt vormen
dan de technologische innovaties, die de volgende opgaande beweging zullen
schragen. Daarbij wordt vooral gekeken in de richting van de informatica, telematica,
burotica, robotica en dgl. Onmiddellijke voorbeelden daarvan zijn Flander's
Technology en de DIRV-beweging (Derde Industriële Revolutie Vlaanderen), steeds
met de gedachte: wanneer de nieuwe golf zich aandient, moeten en zullen we erbij
zijn. Van de overheid worden hier wel stimuli verwacht, maar deze visie mikt nogal
erg op de technologie, de meer complexe economische en maatschappelijke
implicaties vallen buiten de belangstelling.
3. De internationalistische visie heeft een breder perspectief. De ingrijpendheid
en de alomvattendheid van de economische crisis worden onderkend. Om de stroming
concreet te bepalen kan verwezen worden naar boegbeelden als Jan Tinbergen,
Helmut Schmidt... Deze visie pleit voor een synthese en ‘Realpolitik’. In eerste
instantie is ze louter defensief bedoeld: zorgen dat de wereldeconomie de dalperiode
doorkomt zonder onherstelbare fouten te maken. Vandaar de zorg voor een herstel
van de
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internationale monetaire orde, de vrees voor kortzichtige afwenteling van de lasten
op de buren, hetzij door devaluaties tegen elkaar op (beggar my neighbour) hetzij
door een eindeloze spiraal van deflatoire overtroeving en protectionisme. Ook de
Noord-Zuid-dialoog past in dit schema, met aandacht voor de ontwikkelingslanden
als potentiële markt voor de komende golf.
4. De vakbondsvisie beseft, dat hoe dan ook, zelfs bij een herneming van de
wereldeconomie, de volledige tewerkstelling niet in de oude stijl hersteld zal worden.
Ramingen over de nationale werkgelegenheid in de volgende decennia laten
uitschijnen dat deze onvoldoende zal zijn om het beschikbaar arbeidsaanbod op te
vangen. Ook zullen er grote wijzigingen optreden in de spreiding over de sectoren.
Het cruciale punt wordt evenwel de kwaliteit van de arbeid op het vlak van de
onderneming inzake arbeidsduur, arbeidstaak en arbeidsrelaties.
Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de arbeidsduur trendmatig verminderd
zal worden, zowel wat de standaardweek als de totale duurtijd van de zgn. actieve
loopbaan betreft. Daarenboven zullen er zich ingrijpende veranderingen voordoen
in de spreiding van de arbeid: flexibele in- en uitstapregelingen, glijdende
werkschalen, deeltijdse banen, verlof zonder wedde, herscholingsperioden...
Hinkstaploopbanen, waarbij men zich om diverse redenen (familiaal, herscholing,
eigen keuze...) tijdelijk uit de actieve arbeid terugtrekt, met garantie van latere
wederopname, blijven dan geen uitzonderingen. Dit proces zal geleidelijk aan
verlopen. De institutionele innovaties die daartoe vereist zijn zullen door de
arbeidersbewegingen geïnspireerd en afgedwongen moeten worden.
Ondertussen blijft in deze opvatting de noodzaak bestaan van een aanvullend
tewerkstellingsbeleid om de eerstkomende daljaren te overbruggen. Anders worden
nog meer frustraties gekweekt en gaan nog meer technische en beroepsbekwaamheden
roesten.
5. De alternatieve visie heeft een sterke voeling met de maatschappelijke
onderstromen. Vanuit schaarse en schuchtere signalen worden toekomstbeelden
geanticipeerd die een creatief voorstellingsvermogen vereisen. De accenten vallen
op milieuzorg, kleinschaligheid, participatie, coöperatieve ondernemingsvormen,
autonomie... Kortom hier leeft het bewustzijn dat een geheel nieuwe maatschappelijke
ordening in de steigers kan worden gezet2.

2

Voor een indringend inzicht in de alternatieve visie(s), zie Streven, april 1983, met bijdragen
van Louis Van Bladel over Minder arbeid meer werk?, Rudolf Boehm over Het principe
van een nieuwe economie en Ludo Abicht over André Gorz en de derde sociale revolutie.
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Het zal de lezer opvallen dat de vijf denkrichtingen hier nogal schematisch worden
voorgesteld, zonder enige nuancering. Dit is op zichzelf niet storend, zolang de
oorspronkelijke bedoeling niet uit het oog wordt verloren, nl. het inkleuren van de
basistonaliteit van mogelijke houdingen. In concreto kunnen allerhande schakeringen
gepropageerd worden. Zo bevat het Palasthy-plan elementen uit diverse scholen. En
hetzelfde geldt voor het Plan van Ignaas Lindemans voor een vredeseconomie,
waarvoor o.i. nog steeds te weinig aandacht wordt opgebracht3.

Herbronning van economie en arbeid
Economie (oikos nomos) verwijst oorspronkelijk naar ‘orde in het huishouden’. In
oudere collegeroosters vindt men het vakgebied economie nog wel eens aangeduid
met de term ‘staathuishoudkunde’. Daarin zit de notie van een soort rentmeesterschap
over de beschikbare middelen om de menselijke behoeften op te vangen. De
beschikbare middelen zijn de menselijke (fysieke en intellectuele) arbeid, de
natuurlijke omgeving (bodem, grondstoffen...) en kapitaal, d.w.z. door mensen
geproduceerde produktiemiddelen. Wat de behoeften betreft, blijft de economie
tamelijk vaag: ‘ze zijn veelvuldig en variëren in tijd en ruimte’. De economie
onderzoekt dan op welke wijze de efficiënte produktie van nuttige goederen en
diensten georganiseerd en verdeeld kan worden.
In de naoorlogse periode slaagden economen erin een boekhoudkundig systeem
(de zgn. nationale rekeningen) te ontwikkelen dat het mogelijk maakt op een
vergelijkbare basis de produktie van economische goederen van een natie officieel
op te meten in het zgn. BNP. Omwille van louter statistische redenen (beschikbaarheid
van gegevens) werd het concept ‘nuttige goederen en diensten’ kortzichtig verengd
tot die produkten die in een ondernemingsgewijze produktie tot stand komen, hetzij
in de privé, hetzij in de publieke sector. Alle produktie die daarbuiten valt, kan
moeilijk gemeten worden en valt buiten het officiële BNP. Zo wordt het brood van
de bakker wel in het BNP opgenomen, terwijl het brood dat je thuis zelf bakt, niet
wordt berekend, al wordt dezelfde behoefte (honger) er nuttig(er) door bevredigd4.
Deze niet-geregistreerde produktie heeft vooral

3
4

I. Lindemans, Een uitweg: een vredeseconomie?, in Kultuurleven, september 1982, pp.
593-604.
Cfr. ook Bart Callaert, Schaduweconomie en economisch beleid, in Streven, februari 1983,
pp. 431-440.
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betrekking op huishoudelijke produktie (courante dagelijkse taken, opvoeding van
kinderen, verzorging van bejaarden), doe-het-zelf-activiteiten, ruil in natura,
vrijwilligerswerk in verenigingen, enz.
Deze statistische conventie is niet zonder belang als we de ‘welvaart’ willen
beoordelen. Activiteiten die niet in het officiële ruilproces zijn betrokken, maar een
analoge gebruikswaarde hebben, vallen erbuiten. Wanneer dan in een bepaalde
ontwikkelingsfase van een natie er een verschuiving optreedt van niet-registratie
naar officiële ‘BNP-tisatie’, wordt de produktiestatistiek artificieel opgekrikt. Dat
heeft zich in de vorige decennia bij ons voorgedaan. Voorbeelden daarvan zijn de
huishoudelijke afstoting van activiteiten als maaltijden, wassen, kleding, kinderoppas,
verzorging van bejaarde of gehandicapte familieleden, enz. Het omgekeerde gebeurt
ook. Wanneer om een of andere reden activiteiten opnieuw uit het BNP worden
gelicht, daalt het BNP, zonder dat daarom het totale pakket nuttige goederen en
diensten evenredig afneemt. Ik geloof dat in de komende decennia de tendens naar
‘de-BNP-tisatie’ zal toenemen.
Deze gedachtengang sluit grotendeels aan bij de concepten heteronome en
autonome produktie van André Gorz en de noties van arbeid (labor) en werk (opus)
van Louis Van Bladel. Wij willen hier vooral beklemtonen dat de na-oorlogse
BNP-totem in de ogen van de publieke opinie en de beleidsmakers een belangrijk
segment van economisch waardevolle produktie uit het oog heeft verloren. Niet
omdat de oorspronkelijke definitie van de economie daar moeite mee heeft, maar
omdat toevallig de boekhoudkundige registratie ervan niet vlot verloopt. Het is dus
minder een kwestie van intrinsieke economie dan van de na-oorlogse kijk op
economie. Nu hebben we de indruk dat dit ook een van de typische kenmerken is
van de opgaande fase van de vierde Kondratieff. Bij een volgende golfbeweging zal
de balans allicht in de andere richting gaan, zowel uit pure noodzaak als omdat het
weer mogelijk wordt.
Een eerste economische ontsporing wordt daarmee weer rechtgezet. Een tweede
ontsporing heeft te maken met de concrete organisatie van de arbeid. Ook in dit
opzicht vertoont elke golfbeweging eigen kenmerken. Nemen we de
acht-uren-werkdag en ‘de lopende band’ als typische organisatievormen van de vierde
Kondratieff. Lichtelijk overdreven kan worden gesteld, dat de arbeid in de heteronome
sector zodanig slopend wordt opgedreven, dat na de arbeidstaak (labor) er uitsluitend
ruimte overblijft voor passief TV-kijken, de voorverpakte maaltijd op de knieën. Er
is geen ruimte meer voor autonome arbeid (opus), noch voor recreatie (otium), alleen
nog voor recuperatie. Deze karikaturale regeling wordt des te opvallender naarmate
in het trage been van de lange golf de werkloosheid toe-
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neemt. Wie werk heeft, blijft in een gewelddadig tempo doordraaien, de onvrijwillig
werklozen worden in een regime van ‘verplichte vrije tijd’ geduwd.
Weinigen zullen met heimwee terugdenken aan de feodale tijd, toen met het stelsel
van de ‘horigen’ in de landbouw een volledige tewerkstelling werd gerealiseerd. Of
aan de 19e eeuwse vrouwen- en kinderarbeid met werkdagen van 6 uur 's morgens
tot 9 uur 's avonds. Zoals reeds aangestipt, laten beredeneerde ramingen uitschijnen
dat ook de volledige tewerkstelling in de stijl van de jaren zestig in de toekomst niet
meer bereikt zal worden. Die fase in de ontwikkeling en die organisatievorm zijn
voorbij. De nieuwe technologieën zullen andere organisatievormen van de arbeid én
noodzakelijk én mogelijk maken.
De tendens tekent zich reeds af: verdeling van de arbeid zowel tussen personen
als in de tijd. Concreet zal dit resulteren in een verkorting en grotere flexibiliteit van
de arbeidsduur zowel per standaardweek als over de gehele actieve loopbaan.
Daardoor komt er meer ruimte voor actieve vrije tijd (otium): de opmars van de
(gecommercialiseerde) vrije tijdsbesteding kan nu reeds worden vastgesteld. Maar
ook zal er willens nillens een uitbreiding komen van de autonome produktie (opus).
Crisis (krinein) betekent oorspronkelijk ‘kiezen’: het doelbewust uitstippelen van
een welbepaalde weg. Voor de toekomstige ontwikkeling blijken twee elementen
van belang te zijn. Vooreerst de maatschappelijke herwaardering van de autonome
produktie. Daarnaast de meer continue en flexibele keuze tussen arbeid en vrije tijd.
Bij nader inzicht zijn beide elementen op zichzelf reeds welvaartsverhogend. ... als
men ten minste teruggaat naar de oorspronkelijke betekenis van economie.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

207

Drie kerken in Centraal-Amerika
Ignacio Ellacuría
Er gaat bijna geen dag voorbij of in de media is sprake van Centraal-Amerika. En
telkens weer blijkt dat de kerk in dit gebied een van de belangrijkste maatschappelijke
krachten vormt. In de dramatische situatie waarin vooral landen als El Salvador,
Nicaragua, Guatemala zich bevinden, kàn zij zich niet onttrekken aan de invloed die
zij nu eenmaal heeft op een bevolking die fundamenteel gelovig en grotendeels
praktizerend katholiek is. Maar welke rol speelt zij precies? Wat doet de hiërarchie,
wat doen priesters en religieuzen, wat is de rol van de ‘delegados de la Palabra’
(catechisten, pastoraal werkers) en van de basisgemeenschappen? We horen echo's
van prachtige evangelische getuigenissen, maar eveneens van onderlinge spanningen
en verdeeldheid.
Om een goed beeld te krijgen van dé kerk in Centraal-Amerika is het absoluut
nodig eerst een blik te werpen op de aparte situatie van de verschillende landen in
dit gebied. Alleen zo kunnen we ook de aparte kerkelijke situatie en haar theologische
relevantie beoordelen.

De Centraalamerikaanse situatie
De landen van Centraal-Amerika bevinden zich niet allemaal in dezelfde situatie. In
Panama en Costa Rica b.v. zijn er nauwelijks sociale conflicten, of die bepalen ten
minste niet het beeld van het land. Panama, met zijn ongeveer 2 miljoen inwoners
op een oppervlakte van meer dan 75.000 km2, een bevolkingsdichtheid dus van 24,3
inwoners per km2, bezat in 1980 een BNP van 1.730 dollar per hoofd. Het is een
overwegend ‘verstedelijkte’ natie. In vergelijking met andere landen in de regio kan
men hier nauwelijks gewagen van met geweld onteigende en onderdrukte
meerderheden. De populistische actie van Omar Torrijos heeft, min of meer
paternalistisch, toch enige sociale vooruitgang bewerkt. De enorme kapitaalstroom
en de sterk bewapende aanwezigheid van de VS in de kanaalzone zorgen voor een
relatief stabiele situatie.
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Ongeveer hetzelfde kan men van Costa Rica zeggen, met zijn iets meer dan 2 miljoen
inwoners op een oppervlakte van 50.000 km2. Met een bevolkingsdichtheid van 44
inwoners per km2, bezit het eveneens een BNP van 1.730 dollar per hoofd. Costa
Rica staat bovendien bekend om zijn pacifistische gezindheid, zijn relatief hoog
onderwijsniveau en zijn onmiskenbare sociale vooruitstrevendheid, die in de jaren
40 krachtig bevorderd werd door een opmerkelijke samenwerking tussen de
aartsbisschop Sanabria, de christendemocratische president Calderón Guardia en de
wettelijk erkende communistische partij. Vandaag de dag maakt Costa Rica echter
een diepe economische crisis door: het heeft gewoon te lang boven zijn stand geleefd
en dat maakt het land nu bijzonder kwetsbaar ten aanzien van de eisen van de VS en
de druk van het Internationaal Muntfonds. Heel anders reeds is de situatie van
Honduras, met zijn bevolking van 3,7 miljoen inwoners op een oppervlakte van
112.088 km2. Met een bevolkingsdichtheid van 33 inwoners per km2, bedraagt zijn
BNP slechts 560 dollar per hoofd, minder dan 1/3 dus van wat Panama en Costa Rica
bezitten. Honduras behoort niet tot de armste maar wel tot de echt arme landen van
de wereld. Zijn rijkdom is bovendien slecht verdeeld en de meerderheid van de
bevolking heeft een minimaal aandeel in het inkomen en de besluitvorming door de
oligarchische klassen, de militairen en de politieke bewindvoerders. Het analfabetisme
ligt er zeer hoog (meer dan 40%), de overgrote meerderheid van de jeugd komt niet
verder dan de lagere school. Mede door dit gebrek aan ontwikkeling zijn revolutionaire
bewegingen van enige omvang er nog niet van de grond gekomen. Na vele jaren van
militair bewind heeft het land nu een burgerpresident. Maar nog steeds zijn het de
militairen en de (grote) economische belangen die met de VS overeenkomen wat er
in het land dient te gebeuren. Met het gevolg dat Honduras in enkele jaren tijds voor
de VS precies dat geworden is wat het Nicaragua van Somoza eertijds was: de plaats
bij uitstek van waaruit de hele regio militair gecontroleerd kan worden. Honduras is
een militaire en logistieke basis van de VS geworden van waaruit toezicht wordt
gehouden op de ‘evenwichtsverstoringen’ die van Nicaragua, El Salvador en
Guatemala zouden kunnen uitgaan.
Guatemala en El Salvador vormen een andere specifieke groep, vooral omdat in
beide landen sterke revolutionaire bewegingen aanwezig zijn. Maar gezien hun belang
én hun verschillen verdienen ze een afzonderlijke behandeling.
Guatemala beslaat ongeveer 109.000 km2, heeft een bevolking van om en bij 7
miljoen en een bevolkingsdichtheid van 65 inwoners per km2. En we stoten hier
meteen op een heel typische trek: meer dan de helft van de
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bevolking behoort tot de strikt inheemse bevolking met hun eigen talen (en daarin
nog onderling grote verschillen), eigen gewoonten, mentaliteit en
samenlevingsvormen. Het BNP per hoofd ligt tamelijk hoog (1.110 dollar), maar de
nationale rijkdom en de inkomens in het algemeen zijn uiterst ongelijk en ongerecht
verdeeld. Kan men in Honduras gewagen van een chronisch en latent structureel
onrecht, dan heerst in Guatemala een echte staat van geweld ten gevolge van een
openlijk erkend staatsterrorisme en het terrorisme van extreem rechts. Tegelijk is
hier het revolutionair bewustzijn sterk ontwikkeld en kan men Guatemala sinds enkele
decennia beschouwen als de voornaamste haard van de guerrillabeweging. Die
beweging is ontstaan - ze werd al een keer verpletterd, maar herrees met nieuwe
kracht - als een reactie op het structurele onrecht en het repressieve geweld waarmee
intellectuelen, vakbondsleden, religieuzen en vooral de inheemse bevolking te lijf
worden gegaan. Alleen al door de numerieke meerderheid van de Indiaanse bevolking
voelen de ladinos en de blanken hun positie bedreigd. Gevolg: het land leeft al
jarenlang in een staat van geïnstitutionaliseerde terreur. Tot zelfs de voorzitter van
de bisschoppenconferentie, de bisschop van Quiché, werd met de dood bedreigd en
vluchtte, op aanraden van de Indianen zelf, met al zijn priesters weg.
El Salvador bevindt zich in een mogelijk nog moeilijker situatie. Het is een klein
land, meer dan 4,5 miljoen mensen leven er samengepakt op een oppervlakte van
21.000 km2, meer dan 200 per km2. Het BNP per hoofd bedroeg in 1980 590 dollar,
op het ogenblik zal het wel veel lager liggen, beneden dat van Honduras. De grote
bevolkingsdichtheid en de verschrikkelijk ongelijke verdeling van de nationale
hulpbronnen (land, inkomen enz.) hebben het land in een grenssituatie gedreven, die
iedereen thans bij haar naam durft te noemen: El Salvador bevindt zich in een staat
van burgeroorlog. Aan de ene kant zij die beweren de met de voeten getreden rechten
van de onderdrukte meerderheden te verdedigen, aan de andere kant de
vertegenwoordigers van de institutionele orde, die gebruikt wordt om, samen met
gewettigde belangen, de onrechtmatige belangen te beschermen van de heersende
klassen en van de zogenaamde veiligheid van de VS, zoals de Reagan-administratie
steeds weer herhaalt. De ernst van de situatie wordt voldoende geïllustreerd door de
meer dan 40.000 burgers die in de laatste drieënhalf jaar vermoord zijn en de meer
dan een half miljoen Salvadorianen die naar het buitenland gevlucht of uitgeweken
zijn. In 1982 lag het aantal dodelijke slachtoffers iets lager dan in 1980 en 1981, in
april en mei van dit jaar is het opnieuw onrustbarend gestegen, niet alleen in de
gevechtzones maar ook elders door het optreden van militaire en paramilitaire groepen.
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Nicaragua tenslotte is een geval apart. Met zijn 130.000 km2 oppervlakte en
nauwelijks meer dan 2,5 miljoen inwoners, telt het slechts 20 inwoners per km2. Het
BNP per hoofd ligt hoger dan dat van El Salvador en Honduras, maar lager dan dat
van Panama, Costa Rica en Guatemala. Men schat het op zo'n 720 dollar. Onder de
arme landen is Nicaragua iets minder arm. Het analfabetisme is door de sandinistische
revolutie praktisch uitgeroeid. Het meest significatieve feit is echter dat Nicaragua
het eerste Middenamerikaanse land is geweest waarin de revolutie het niet alleen op
het somozisme maar eveneens op de kapitalistische structuur van de staat en de
maatschappij heeft gehaald. Het was een marxistische revolutie, die het leven heeft
gekost aan zowat 50.000 mensen uit alle sociale klassen, maar vooral uit de laagste.
Maar het was ook de meest grootmoedige revolutie, die direct na de overwinning de
doodstraf als wettelijke vorm van bestraffing afschafte. Velen hadden verwacht dat
het sandinisme naar een democratisch socialisme naar westers model zou evolueren.
Het heeft een andere koers gevolgd, ten dele door zijn marxistische inspiratie, ten
dele ook uit verweer tegen de druk van binnen en van buiten, vooral van de VS, die
Nicaragua beschouwen als een model voor andere anti-imperialistische revoluties
in de regio.
Dit is dan in grote trekken de ‘wereld’ waarin de kerk haar zending heeft waar te
maken. Het is een dramatische, ongewone, uitermate complexe wereld, ten aanzien
waarvan veel helder doorzicht en een flinke dosis durf nodig zullen zijn. Heeft de
kerk beide gehad? Heeft ze die op het ogenblik? Welke verantwoordelijkheid heeft
ze op zich geladen door wat ze verzuimde te doen? Is zij in bepaalde gevallen
medeplichtig geweest aan het kwaad en de zonde, aan het structurele onrecht, doordat
zij niet in staat was tot een gepaste analyse van de situatie of niet de nodige durf
opbracht om ze het hoofd te bieden?

Reacties van de kerk: drie types
Reeds vóór Vaticanum II waren enkele prominente bisschoppen zich scherp bewust
van de diepe sociale kwalen van de landen in Centraal-Amerika: naast de reeds
genoemde Mgr. Sanabria van Costa Rica bijvoorbeeld aartsbisschop Mgr. Chávez
in El Salvador en Mgr. Rosell in Guatemala. Op grond van de sociale leer van de
kerk formuleerden zij felle aanklachten tegen de ongelijkheid en onrechtvaardigheid
en ernstige, zij het niet erg radicale noch effectieve voorstellen om de wantoestand
te verhelpen. Zij hadden het probleem ten minste duidelijk gesteld en eisten met klem
een
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oplossing. Zij waren niet vervreemd van het lijden van hun volk, waren niet bang
voor de machthebbers en zagen het verband tussen geloofsverkondiging en
bevordering van rechtvaardigheid, tussen evangelisatie en actie ten bate van de
overweldigende meerderheid van de Centraalamerikaanse bevolking.
Met de bisschoppenconferentie van Medellín (1968) werd de uitdaging scherper.
Daar werd een heldere diagnose gesteld en werden duidelijke actielijnen uitgestippeld.
De vraag was echter: zou de kerk in haar geheel - hiërarchie, kerkleden,
basisgemeenschappen en verschillende kerkelijke bewegingen - op die oproep kunnen
ingaan en zich bekeren tot een waarachtige kerk van de armen, een kerk die de situatie
van onrecht aanpakt en overwint vanuit de kracht van het evangelie, over alle
institutionele voorzichtigheid heen? Onmiddellijk al dook één voorwendsel op dat
die gedragslijn zou bemoeilijken: het schrikbeeld van het communisme. Een
communisme dat in Costa Rica, Panama en zelfs Honduras de platgetreden paden
van de partijbureaucratie en de vakbeweging volgt, maar in Nicaragua, Guatemala
en El Salvador als volksbeweging en gewapend verzet een eigen vorm aanneemt.
Die omstandigheid was oorzaak van conflicten en verdeeldheid binnen de kerk, en
riep drie duidelijk onderscheiden reacties of groepen in het leven.
1. Een heel deel van de kerk gaat blijkbaar uit van het principe: ‘Om het even wat
is te verkiezen boven het communisme’. Het communisme is een intrinsiek kwaad,
het is atheïstisch, materialistisch en preekt de klassenstrijd. Met het communisme
aan de macht komt de kerk in een ondraaglijke situatie. De uitdrukkelijke of
stilzwijgende verdedigers van dit standpunt verwijzen voortdurend naar wat er in de
Oostbloklanden - vooral Polen, Hongarije en Tsjechoslovakije - en in Cuba gebeurt
en naar wat er, volgens hen, in Nicaragua zal gebeuren. Deze mensen erkennen wel
dat de huidige situatie in sommige landen echt onrechtvaardig is, echt zondig en in
tegenspraak met het Rijk Gods. Zij erkennen dat er een ten hemel schreiende armoede
bestaat en een onduldbare repressie, dat de kerk de moorden, folteringen en
verdwijningen niet kán tolereren. Maar tussen dit kwaad en dat van het communisme
is de keuze aan geen enkele twijfel onderhevig: beter dit kwaad verdragen dan in de
handen van het communisme vallen. Tevergeefs herinnert men deze mensen eraan
dat er in Cuba nog geen enkele priester of catechist vermoord werd, dat er in
Nicaragua nog geen enkele pastoraal werker, priester of bisschop is omgebracht. Dat
is niet ter zake. Ze zúllen die wel vermoorden en als ze het nog niet gedaan hebben,
dan alleen omdat het niet in hun kraam past. Zodra het wel voor ze uitkomt, slaan
ze ook aan het moorden, want het zijn mensen zonder
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menselijkheid en zonder hart, mensen zonder God. Wat op het ogenblik in El Salvador
en Guatemala gebeurt, is slecht, maar het zal voorbijgaan: niet-communistische
regimes zijn immers voor verandering vatbaar. Val je echter eenmaal in de handen
van het communisme, dan geraak je daar nooit meer uit.
Deze groep klaagt ook aan. Hij beweert dat het marxisme al een deel van de kerk
geïnfiltreerd heeft: rijken worden in staat van beschuldiging gesteld en het volk wordt
het recht toegekend om zijn bevrijding in eigen handen te nemen en zich te verzetten
tegen het geweld dat het ondergaat. Volgens deze anticommunistische kerkfractie is
het andere deel van de kerk, dat zij de volkskerk noemen, al evenzeer verantwoordelijk
voor het heersende geweld: men heeft verzuimd toenadering te zoeken tot de rijken
om ze te bekeren en heeft in plaats daarvan de armen aangezet tot revolutie. Zoveel
is intussen duidelijk: deze groep binnen de kerk doet niets anders dan het schema
herhalen dat ook de Reagan-administratie hanteert bij de interpretatie van en de
reactie op de Centraalamerikaanse situatie. Ook Reagans betoog neemt theologische
allures aan, ook hij beschrijft de situatie als een strijd tussen goed en kwaad, waarin
het kwaad overduidelijk het Sovjet-marxisme is en het goede het kapitalistisch
systeem van Noord-Amerika.
Tot deze groep behoren bisschoppen, priesters, gelovige leken en religieuze
bewegingen. Misschien zijn ze niet zo talrijk, maar ze hebben wel veel macht. Tot
de groep van de leken behoren in het algemeen de gegoede klassen die heroïsche
pogingen doen om rijkdom en christelijk geloof met elkaar te verzoenen. Tot de
groep van de priesters behoren de niet weinigen - niet weinig als je bedenkt dat er
in Midden-Amerika heel weinig rijken zijn - die deze rijken onvoorwaardelijk
toegedaan zijn. Misschien zijn er niet zoveel uitgesproken kerkleden die het
onomwonden standpunt ‘Om het even wat liever dan het communisme’ zo
uitdrukkelijk formuleren of praktizeren. Maar de latente invloed van deze mentaliteit
blijft erg groot. Met de verzwarende omstandigheid dat elke aanklacht of iedere
georganiseerde beweging van het volk gemakkelijk als communisme bestempeld
wordt of, al een tikje subtieler, geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende
vormen van marxisme.
2. Het fundamentele uitgangspunt van een tweede groep in de kerk zou je kunnen
omschrijven als: ‘Noch het een, noch het ander’. Neen aan het structurele onrecht,
de verdrukking, de staat van geweld, maar evengoed neen aan het communisme, het
marxisme-leninisme. Deze groep is het niet eens met de interventie van de VS, noch
met de wapenleveringen, noch met de verborgen bedoeningen van de CIA, noch met
de paramilitaire
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organisaties, noch met de duizenden moorden en verdwijningen. Maar weigert even
stellig de andere zijde te kiezen, vooral in Guatemala, El Salvador en Nicaragua,
omdat die andere zijde marxistisch heet te zijn en een marxisme zou opleggen dat
noch de kerk noch het volk ten goede komt.
Dit standpunt is subtieler en laat vele, erg verschillende varianten toe. Zo zal men
in Nicaragua stellen dat het somozisme een echt kwaad was, maar dat hetzelfde geldt
van het sandinisme. In El Salvador zal men erkennen dat wat de staat daar de jongste
jaren heeft aangericht, kwaad is, maar dat er tússen de uitersten een middenweg moet
worden gezocht, een democratisch en progressistisch centrum moet worden gevormd
dat rechtvaardigheid en vrijheid verenigt en de institutionele kerk haar
bewegingsvrijheid laat. In Guatemala stelt men dat de guerrillabeweging niet te
vertrouwen is vanwege haar marxistische inspiratie en haar gewelddadig karakter,
en dat men het inderdaad tragische verleden moet zien te boven te komen door middel
van verkiezingen. In Costa Rica en Panama schijnt men nog meer reden te hebben
om de min of meer progressistische democratische weg te bevorderen, zonder dat
men zich afvraagt of enige vooruitgang op die weg wel heel ver kan leiden in de
bestrijding van de kwalen van het kapitalisme: een kapitalisme dat vooral door het
recente leergezag van de kerk evenzeer veroordeeld werd als het communisme. Een
soortgelijke houding verlamt de kerk van Honduras, die wel eens schijnt te denken
dat het regime dat ze nu hebben al een aanvaardbaar goed is, dat verdient in stand
gehouden en gesteund te worden.
Voor deze kerk is het principe ‘Noch het een, noch het ander’ duidelijk genoeg.
Maar lang niet zo duidelijk is wat zij, historisch gezien, moet doen om het haar
toevertrouwde volk vrede en rechtvaardigheid te geven. Neemt deze kerk het ‘noch
het een, noch het ander’ ernstig en laat zij zich in werkelijkheid niet afleiden naar
een bevoorrechting van de status possidentis, dan verricht zij goed werk. Haar
verkondiging van het evangelie overstijgt zowel de kapitalistische als de marxistische
horizon, zij klaagt het onrecht dat de enen de anderen aandoen aan als volkomen in
strijd met het christelijk geloof en met de waardigheid van de mensen als kinderen
Gods. En aangezien de schendingen van de mensenrechten, zowel kwantitatief als
kwalitatief, veel meer voorkomen bij de partij die aan de macht is dan bij de oppositie
- in het geval van El Salvador is dat voor iedereen zonneklaar - kan deze kerk, als
zij ten einde toe consequent blijft met haar uitgangspunt, zelfs te voorschijn treden
als een progressistische en profetische kerk. Het is een kerk waarin de ethische
voorzichtigheid meer gewicht krijgt dan het evangelisch profetisme, maar zij realiseert
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vaak vrij goede dingen en draagt enigermate bij tot een verbetering van de situatie.
Je kunt zeggen dat een aanzienlijk deel, in sommige gevallen de meerderheid van
de Middenamerikaanse kerk dit tweede standpunt deelt, zij het met een aantal
schakeringen. Maar in Nicaragua bijvoorbeeld legt zij meer nadruk op haar strijd
tegen het sandinisme dan op de veroordeling van het geweld waarmee gewapende
anti-sandinistische groepen de regering omver willen werpen. Het principe ‘noch
het een noch het ander’ wordt hier toch weer een voorkeur: liever het ander (het door
het kapitaal en de VS gesteunde project) dan het een (het sandinistisch volksproject).
In Nicaragua kijkt een groot deel van de kerkelijke hiërarchie op zijn minst met
toegeeflijkheid tegen het anti-sandinistische geweld aan. Elders daarentegen leidt de
verwerping van het geweld ‘waar het ook vandaan komt’ tot een argwanende en zelfs
veroordelende houding ten aanzien van het revolutionaire geweld. Revolutionair
geweld kán gerechtvaardigd zijn, wordt gezegd, maar het is een verwerpelijk middel
om de beoogde rechtvaardigheid dichterbij te brengen. En op die manier slaat het
precaire evenwicht tussen ‘noch het een noch het ander’ in de praktijk toch door naar
een opstelling die de heersende regeringspraktijken ten minste tolereert... met als
merkwaardige uitzondering het geval van Nicaragua.
3. In de confrontatie met het onrecht gaat een derde groep in de kerk uit van één
richtingwijzend principe, dat niet zo makkelijk te formuleren is. Enigszins
simplificerend kunnen wij het als volgt omschrijven: ‘We moeten de risico's aandurven
die nodig blijken te zijn om een einde te maken aan de toestand van onrecht en geweld
die in de regio heerst, vooral in landen als Guatemala en El Salvador’. Tot die risico's
behoort de mogelijkheid dat de revolutionaire groepen, als die in staat zijn een einde
te maken aan onrecht en geweld, aan de macht komen. Als dat in de
Oost-West-confrontatie in het voordeel van het Oosten uitvalt en de positie van de
VS in de regio verzwakt, als het de gegoede en middenklassen, de habituele cliënteel
van de kerk, benadeelt, als het belangrijke politieke offers vraagt op het gebied van
vrije partijvorming, enz., dan is dat maar de prijs, de boete die men ervoor moet
betalen. Al die te verwachten kwalijke gevolgen zijn lang niet zo erg als het nagenoeg
absolute kwaad dat nu heerst. Waar het recht op leven op het spel staat, kunnen
andere rechten naar het achterplan verhuizen; waar het recht op de bevrediging van
de materiële basisbehoeften op het spel staat, kunnen andere rechten een tijdje wachten
op hun volledige vervulling; waar het gaat om de fundamentele, sinds eeuwen met
de voeten getreden rechten van de overweldigende meerderheid van de bevolking,
kunnen de rechten - in feite de privi-
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leges - van de minderheden, die hun huidige status met een natuurrecht verwarren,
wel even uitstel lijden.
Vanuit dit perspectief en deze oriëntering sympathiseert het deel van de kerk dat
dit standpunt inneemt, met de revolutionaire bewegingen als de voornaamste
tegenstanders van het heersende kapitalistische systeem. Ze zijn het niet eens met
hun ideologie noch met veel van hun praktijken, maar ze beschouwen ze wel als de
meest representatieve dragers van een mogelijk volksproject, die makkelijker
gecorrigeerd kunnen worden dan hun tegenstanders die nu aan de macht zijn. Zo
oordeelde de kerkelijke hiërarchie van Nicaragua in de laatste jaren van het
somozistisch bewind, al mogen wij niet vergeten dat het somozisme meer dan veertig
jaar lang vreedzaam met de kerk samenleefde: de hiërarchie erkende de rechtmatigheid
van de gewapende opstand tegen een gewelddadig en onrechtvaardig regime. Zo
oordeelde vooral Mgr. Romero, die zich openlijk verzette tegen het
geïnstitutionaliseerde onrecht en geweld, en tegelijk niet naliet kritiek uit te brengen
op de revolutionaire bewegingen, die hij prees voor hun engagement voor de
bevrijding van het volk, maar afkeurde voor hun ideologische vernauwingen en
sommige van hun weinig menselijke praktijken.
Kwantitatief stelt dit deel van de kerk niet veel voor, maar kwalitatief was en is
het zeer belangrijk. Het valt niet in de smaak van de nuntii noch van de Celam (de
Latijnsamerikaanse bisschoppenconferentie) maar wordt ten minste door enkele
bisschoppen getolereerd en door basisgemeenschappen, bevrijdingstheologen,
geëngageerde priesters en religieuzen aangemoedigd. Sommigen van hen zijn wel
eens te ver gegaan in hun identificatie met de revolutionaire bewegingen en hun
gebrek aan kritiek. Maar die excessen doen niets af aan de waarde van de houding
van vele anderen, die hun gedrag niet laten dicteren door politieke voorzichtigheid
en institutionele belangen, maar zich gedreven weten door het geloof en de inspiratie
van het Rijk Gods. Dit is de vervolgde kerk, die al een bisschop-martelaar heeft, die
tientallen vermoorde priesters en religieuzen telt en honderden omgebrachte,
gemartelde, gevangen of ‘verdwenen’ catechisten en ‘delegados de la Palabra’. Dit
is de kerk die de wereld voor luide vragen stelt en schokt, een ergernis voor de
machtigen, hoop voor de vernederden. Deze kerk is het die het probleem van de
zogenaamde Iglesia popular of volkskerk heeft opgeroepen en die vaak het verwijt
te horen krijgt dat ze de verdeeldheid en het conflict binnen het kerkinstituut in de
hand werkt. In de Middenamerikaanse kerk is dit probleem zo belangrijk, dat het een
aparte behandeling verdient.
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Volkskerk, kerk van de armen en binnenkerkelijk conflict
De kerk die zich in sterkere mate geëngageerd heeft voor de armen en de zaak van
het volk, pleegt men, in pejoratieve zin, ‘volkskerk’ te heten. Een benaming die noch
de Puebla-conferentie noch Johannes-Paulus II graag horen. De kritiek op deze kerk
geeft te verstaan dat de volkskerk zich kant tegen de hiërarchie, gecontamineerd is
door de klassenstrijd en zich te veel vereenzelvigt met de politieke strijd van de
revolutionaire bewegingen. Ongetwijfeld zijn er leden van de kerk voor wie die
beschuldigingen enigermate opgaan, maar het zou volstrekt onrechtvaardig zijn
daarom deze hele groep te diskwalificeren. Om alle misverstanden uit de weg te
ruimen is het beter van een kerk van de armen te spreken dan van een volkskerk.
Voor zo'n kerk van de armen namen Kardinaal Lercaro en anderen het reeds
uitdrukkelijk op tijdens Vaticanum II en niemand minder dan Johannes XXIII
beschouwde deze term als een uitstekend ideaal voor heel de kerk. En de in Medellín
en Puebla zo duideljijk vooropgestelde voorkeur voor de armen verplicht de kerk tot
verreikende veranderingen in haar zelfverstaan en zending. Een kerk van de armen
ziet in de materiële armoede van haar mensen de plaats bij uitstek voor de
verkondiging van het evangelie, een van de geprivilegieerde plaatsen om Christus
te ontmoeten en de historische opdrachten van de kerk te onderkennen. Zij verkondigt
de voorrang van het Rijk Gods boven het kerkelijk instituut, verwerpt de
opeenvolgende ‘verwereldlijkingen’ die de kerk op haar tocht door de westerse
kapitalistische wereld heeft ondergaan, en stelt zich metterdaad bij voorkeur in dienst
van de meerderheid van het volk in zijn strijd voor bevrijding... Niets van dit alles
negeert het hiërarchisch karakter van de kerk, al impliceert het soms ernstige kritiek
op de houding van de hiërarchie. Niets van dit alles veronderstelt een ‘parallel’
leergezag, maar wel de uitoefening van het recht en de plicht van de kerk om een
profetische taak te vervullen en met het eigen charisma tot het gemeenschapsleven
bij te dragen. Niets van dit alles veronderstelt een contaminatie door het marxisme,
al worden sommige elementen van de marxistische analyse gebruikt, zoals anderen
elementen van de kapitalistische analyse gebruiken zonder meteen met alle zonden
van het historisch kapitalisme beladen te worden. Niets van dit alles veronderstelt
een breuk met het noodzakelijk hiërarchisch karakter van de kerk, maar het maakt
die institutionele elementen wel ondergeschikt aan diepere waarden, die nauwer
aansluiten bij de historische Jezus.
Het is duidelijk dat deze kerk van de armen gemakkelijk in conflict komt met haar
maatschappelijke omgeving. Zij komt in conflict met de geves-
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tigde machten, die in laatste instantie verantwoordelijk zijn voor de tragedie van de
Middenamerikaanse volkeren. In Nicaragua neemt zij het op voor de sandinistische
revolutie en wordt door de tegenstanders daarvan met geweld bestreden. In sommige
gevallen echter raakt deze kerk ook in conflict met bisschoppen en kerkelijke
autoriteiten uit hoofde van politieke meningsverschillen, die berusten op een
verschillend begrip van wat de ‘voorkeur voor de armen’ inhoudt. Het hevigst is dat
conflict in Nicaragua. De menigsverschillen wortelen hier eigenlijk niet in dogma
of abstracte moraal, maar in de vraag welke houding de kerk moet aannemen ten
aanzien van de sandinistische revolutie, concreter nog ten aanzien van het geweld
van allerlei aard dat die revolutie wordt aangedaan. In Nicaragua heerst derhalve een
toestand van verregaande politieke polarisatie, die het wederzijds begrip en de eenheid
bemoeilijkt en die men soms zoekt te verhelpen door middel van organisatorische
en administratieve dwang. Eigenlijk komt ook hier weer het probleem van het
communisme als het voornaamste kwaad op de proppen. Wat het communisme in
de kaart speelt, moet veroordeeld worden, of het het volk dient of niet. Wat het
communisme weerstaat, moet gesteund worden, of het het volk en de eeuwenlang
verontrechte en gemarginaliseerde meerderheden schaadt of niet. Die instelling is
het die het probleem vervalst en de gemoederen polariseert. En daar bovenop komt
een diepe tegenstelling in de theologische opvatting van de kerk. De enen beklemtonen
de verticale, hiërarchische, institutionele en organisatorische aspecten ervan; de
anderen beklemtonen de communautaire aspecten, die het volk Gods een
geprivilegieerde plaats toekennen in de opbouw van het Rijk Gods en de vormgeving
van de kerk. De enen beklemtonen de orthodoxie in de leer en de exclusiviteit van
het leergezag, de anderen beklemtonen de noodzaak om naar elkaar te luisteren, om
samen tot een onderscheiding der geesten te komen, om de verscheiden gaven van
de Geest te respecteren. De enen onderstrepen het ambt van de herders die de kerk
besturen, de anderen onderstrepen de vrijheid en volwassenheid van de kinderen
Gods. Dezen hebben in de kerk een eigen plaats, die nu niet bepaald die van
onmondigen is, die slechts dienen te luisteren, te gehoorzamen en uit te voeren wat
hun bevolen wordt.
Dit alles bemoeilijkt de vreedzame eenheid van de kerk, al bestaat er nog steeds
een soort eenheid-in-conflict. Het probleem is niet even acuut in heel
Centraal-Amerika. In Costa Rica wordt men stilaan beducht voor de invloed van het
theologisch centrum van de religieuzen, dat beter voor zijn taak uitgerust is dan het
seminarie van het aartsbisdom. Ook in El Salvador kunnen problemen rijzen - ze
zijn er eigenlijk al - van de kant van
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enkele leden van de zogenaamde volkskerk; maar een aanzienlijk deel van de kerk,
dat terecht kerk van de armen heet, getuigt van een grote, zowel theoretische als
praktische vitaliteit, en kan het heel goed vinden met haar hiërarchische overheid,
vooral in het aartsbisdom van San Salvador. Tot in de door de guerrilla bezette
gebieden wordt pastorale bijstand verleend door geëngageerde priesters en leken,
die helemaal geen tegenspraak zien tussen hun steun aan de revolutionaire bewegingen
en hun volledig toebehoren aan de hiërarchische kerk en haar leer. In Guatemala zijn
eveneens enkele excessen voorgekomen, waardoor een deel van de volkskerk haar
primaire evangelisatiezending opgaf om zich exclusiever aan de politieke en zelfs
militaire actie te wijden. Zoals in El Salvador verloor de kerk ook hier op die manier
een aantal gekwalificeerde pastoraal werkers. Maar in beide landen keert het tij en
wint het inzicht veld dat de specifieke autonomie van de dienst aan het geloof in de
kerk gevrijwaard dient te blijven, mede als een onontbeerlijke dienst aan de historische
taak van het volk. In Nicaragua zijn de posities het meest verhard. Maar zelfs hier
geven zij die het verst gaan in de veeleisende consequenties van de optie van de
armen, er helemaal geen blijk van dat zij de kerk willen verdelen en een parallelle
kerk willen oprichten. De felste voorvechters van een kerk voor de armen zijn
God-verbonden, Christus en de kerk toegedane mensen. De scherpte van het conflict
is niet in de eerste plaats aan hen te wijten. Voorzeker, de paus heeft de noodzaak
van de eenheid beklemtoond, de eenheid met de bisschoppen, maar vernoemde in
één adem vooral de nood aan onderlinge eenheid tussen de bisschoppen. En daarin
heeft de Centraalamerikaanse hiërarchie niet altijd uitgeblonken, men herinnere zich
slechts de gespannen verhouding tussen de bisschoppen van El Salvador en Mgr.
Romero en zijn opvolger Rivera. De paus vroeg van de bisschoppen dat zij
waarachtige bisschoppen zouden zijn, in de lijn van Vaticanum II, Medellín en Puebla,
en van de grote tradities van de kerk. Vaak zoekt men de wortels van de verdeeldheid
waar ze niet zijn of bij mensen die niet aan de oorsprong ervan liggen.
Ziedaar in grote trekken enkele kenmerken van de situatie van de kerk in
Centraal-Amerika. Deze kerk heeft de laatste tien jaar hoogtepunten gekend die in
de universele kerk bewondering en zelfs navolging wekten: de arme kerk van
Centraal-Amerika werd gegrepen door de Geest en ontpopte zich, als het geringe
Bethlehem, tot de plaats van waaruit de verlossing van de wereld op gang komt. Zij
kende ook momenten van vreesachtigheid, passiviteit en teruggang. Vandaag de dag
weifelt zij enigszins om, arm als ze is, een gepast antwoord te vinden op de zo
complexe en

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

219
‘geïnternationaliseerde’ historische uitdaging. De geest is sterk, maar het vlees is
zwak: de inspiratie en de kracht Gods blijven niet in gebreke, maar het door de
historische omstandigheden vereiste, menselijke potentieel blijft beneden de maat
van het belang van de opdracht. En wat erger is, een zekere vrees maakt zich meester
van de kerk en noopt haar, via eindeloze voorzorgsmaatregelen (vooral op het vlak
van de vorming van de seminaristen en de controle over de intitiatieven) tot bepaalde
vormen van een regressieve evolutie, die we best kunnen missen.
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In vitro-bevruchting
Medische en ethische aspecten
Hermann Hepp
De in vitro-bevruchting (IVB) of bevruchting buiten het lichaam is een nieuwe
therapie van de menselijke onvruchtbaarheid. Het concept behelst vier opeenvolgende
stappen: 1) het opvangen van een eicel (‘pick-up’) door middel van de laparoscopie;
2) de bevruchting van de eicel, door de vereniging van ei- en zaadcel in een gepaste
weefselcultuur; 3) de deling van de bevruchte eicel tot aan het overplantingsstadium;
4) de inplanting - in de baarmoeder - (‘transfer’) van de bevruchte eicel in een vroeg
embryonaal stadium. De IVB is dus in principe een soort ‘omweg’ (‘bypass’) die de
normale doorgang van de eicel door de eileiders vervangt. De ontwikkeling van de
IVB bereikte een eerste hoogtepunt met de geboorte van Louise Brown op 25 juli
1978, het eerste mensenkind dat dank zij IVB ter wereld gekomen is. Sinds 1965
hadden de Britse fysioloog Edwards en de gynecoloog Steptoe deze vorm van therapie
consequent uitgewerkt. Intussen hebben soortgelijke teams in Australië, Engeland,
Amerika, Frankrijk, Oostenrijk, de Duitse Bondsrepubliek en België met goed gevolg
IVB's gerealiseerd.

Medisch-technische aspecten
De voornaamste indicatie voor een IVB is de onherstelbare beschadiging van beide
eileiders of de afwezigheid ervan na een operatieve ingreep vanwege een dubbele
eileider-zwangerschap. Als andere indicaties worden vermeld: de zgn. onopgehelderde
steriliteit, de mannelijke steriliteit die aan oligozoöspermie (abnormaal laag gehalte
spermatozoïden in het zaadvocht) te wijten is, en de immunologische steriliteit (ten
gevolge van ontspoorde afstotingsreacties die de bevruchting en/of de ontwikkeling
van het embryo verhinderen).
Alternatieve methoden - rechtstreekse inplanting van het ei in de baarmoeder of
vervanging van de eileiders door de urineleider of de appendix - bleven tot nog toe
zonder succes. Om twee redenen moet de IVB voorals-
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nog de ‘ultima ratio’ blijven van de behandeling van een eileidersteriliteit: de methode
bevindt zich nog steeds in het experimentele stadium en er zijn zo veel aanvragen
dat er voorlopig niet aan voldaan kan worden (het team van Erlangen heeft al meer
dan 1.000 kandidaten, het Australische team van Lopata meer dan 2.000). Al te
optimistische uitspraken riskeren op dit moment bij vele patiënten overdreven
verwachtingen te wekken. Bij veel vrouwen die al zonder succes geopereerd zijn
vanwege na een ontsteking optredende hardnekkige adhaesies, is het heel moeilijk
of zelfs onmogelijk geworden om een eicel op te vangen via laparoscopie. Aan elke
IVB dient derhalve een uitvoerige en zorgvuldige, zowel klinisch-gynecologische
als andrologische diagnose van de steriliteit vooraf te gaan, op grond waarvan de
indicatie of contra-indicatie, de selectie dus, doorgang zal vinden.
De eerste voorwaarde voor een geslaagde IVB is het verkrijgen van rijpe eicellen.
In tegenstelling met een ‘rustende’ eicel, die nog een diploied chromosomenstel
bevat, bezit de rijpe en voor bevruchting vatbare eicel een gehalveerd stel
chromosomen. Bij de mens heeft de eicel haar eerste rijpingsdeling voltooid op het
moment van de ovulatie of eisprong en heeft zij het eerste poollichaampje uitgestoten.
De eerste klinische ingreep is dus het opvangen van een eicel die deze eerste
rijpingsdeling voltooid heeft. Terwijl Steptoe en Edwards aanvankelijk spontane
ovulaties afwachtten, verkiezen de meeste teams thans het rijpingsproces te stimuleren
met behulp van hormonen: het anti-oestrogeen Clomifeen en het
luteïniserings-hormoon HCG (Humane-Chorion-Gonadotropine).
In de regel gaat aan de eigenlijke therapiecyclus een nauwgezette controle van de
vrouwelijke maandcyclus vooraf. Van de vijfde tot de negende dag van de cyclus
wordt dagelijks langs orale weg 50 tot 100 mg Clomifeen toegediend. Vanaf de tiende
dag wordt door ultrasonische metingen de groei van een of meer eifollikels in de
eierstok gevolgd. Zodra een eifollikel een diameter van meer dan 17 mm heeft, zorgt
een intramusculaire injectie van HCG voor de verdere rijping, en ongeveer 36 uur
later volgt de eisprong. Een andere methode gebruikt geen ultrasonische echografie,
maar volgt, met behulp van radio-immunologische metingen, de ontwikkeling van
het luteïniserend hormoon (LH) op de voet, om zo de nakende ovulatie te herkennen
aan het stijgend hormoongehalte. In beide gevallen beoogt men rijpe eifollikels op
te vangen. De eisprong wordt echter niet afgewacht: laparotomie (buiksnede) of
laparoscopie (observatie en ingreep met een endoscopische sonde) vinden plaats
enkele uren vóór de verwachte of berekende eisprong d.w.z. een 30-tal uren na de
injectie van het HCG, 26 tot 28 uur na de geobserveerde stijging van het
luteïniserings-hormoon. Tenminste een van beide eierstokken moet voor de
punctie-son-
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de toegankelijk zijn. De inhoud van het eiblaasje wordt onder gecontroleerde lage
druk via een holle naald van 1,4 mm diameter weggezogen en het vocht met de
vermoede eicel wordt in een reageerbuisje opgevangen. Bij de laparotomie is steeds,
bij de laparoscopie in de regel, een algemene narcose nodig.
In een tweede stadium gaat het om de eigenlijke bevruchting in vitro. Het
follikelvocht wordt krachtig geschud en in een horlogeglas opgevangen. In het ideale
geval wordt de eicel met het blote oog, zoniet onder de stereomicroscoop
geïdentificeerd. Ze wordt dan in een speciaal medium gewassen en in 1 ml van het
definitieve cultuurmedium, in een nieuw reageerbuisje overgebracht. In het zaadvocht
worden de spermatozoën zorgvuldig gescheiden van het zgn. seminaal plasma, en
na incubatieperioden van wisselende duur, aan de eicellen in de reageerbuisjes
toegevoegd, waar aldus een dichtheid wordt bereikt van honderdduizend tot een
miljoen spermatozoën per ml. Bij een constante temperatuur van 37° C, een constante
atmosfeer en onder toevoeging van 5% CO2, wordt vervolgens de celdeling en eerste
embryonale ontwikkeling afgewacht, die zowat 20 uur later onder de microscoop
wordt beoordeeld.
Het derde stadium betreft de embryonale ontwikkeling vóór de overplanting. Is
de IVB geslaagd, dan moet de (bevruchte) eicel na enkele uren het tweecellig stadium
hebben bereikt. Haast alle teams zien in 80 tot 90% van de gevallen die celdeling
optreden na een rijping van 4 tot 6 uur. De daaropvolgende celdelingen vinden plaats
met tussenpozen van ongeveer 12 uur. Nog omstreden is de vraag of het tweecellig
stadium reeds als het bewijs van een geslaagde IVB kan gelden (met name in de
statistieken): er blijken namelijk in dit stadium ook celfragmentaties en
parthenogenetische celdelingen (van een onbevruchte eicel) voor te komen. Het
viercellig en zeker het achtcellig stadium wordt algemeen als een geslaagde IVB
beschouwd. Het viercellig stadium wordt bij een ongestoord verloop van de IVB
ongeveer 48 uur na de follikelpunctie bereikt.
De vierde en de laatste stap is de overplanting van de bevruchte eicel in de
baarmoeder. In de regel gebeurt dit nu in het viercellig tot achtcellig stadium van
zijn ontwikkeling. Vooral het tijdsinterval waarbinnen dat stadium bereikt wordt, is
belangrijk voor de prognose: wil de overplanting slagen, dan moet het viercellig
stadium bereikt zijn na 48 tot 52 uur, volgens het Australisch team reeds na 40 tot
45 uur, in Erlangen wordt de overplanting ongeveer 50 tot 60 uur na de follikelpunctie
uitgevoerd. De overplanting gebeurt via een 2 mm-sonde in het baarmoederhalskanaal.
Met een fijn gekalibreerde injectienaald wordt het embryo in 2 ml suspensie van het
cultuurmedium opgezogen in een doorzichtige catheter, die via
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de sonde tot in de baarmoederholte gebracht en leeggespoten wordt. De instrumenten
worden nadien gespoeld en het spoelvocht wordt zorgvuldig onder de
stereomicroscoop onderzocht om na te gaan of de eicel niet is achtergebleven.
Vierentwintig uur later kan de vrouw naar huis.
Dank zij uiterst gevoelige hormoonanalyses is het op het ogenblik mogelijk reeds
een week later vast te stellen of er een zwangerschap is ingetreden. Opmerkelijk
blijft het feit dat bij een natuurlijke zwangerschap de nidatie (innesteling in de
baarmoederwand) van het embryo niet plaatsvindt in het viercellig of achtcellig
stadium, maar pas veel later in het veelcellig stadium van de zogeheten morula.

Resultaten
Worden indicaties en selecties zorgvuldig gehanteerd, dan kunnen de door het
Australische team van Trounsson en Wood voorgelegde resultaten als representatief
gelden voor die van de meeste teams. Vooral de verhouding tussen aantal ingrepen
en ‘successen’ schijnt gelijklopend te zijn: 100 laparoscopieën leveren 80 tot 90
eicellen op, van 100 IVB's slagen er 70 tot 80%; bij 50 tot 60 embryo-overplantingen
komt het tot 15 zwangerschappen, en van die 15 zijn na 12 weken nog 6 als intacte
zwangerschappen herkenbaar.
Het succes schijnt minder van de technische details of de verschillende
cultuurmedia af te hangen dan wel van de juiste bepaling van de rijpheid van de eicel.
Bij de morfologische beoordeling van de eicel geldt een vacuolisering
(blaasjesvorming) van het cytoplasma als een ongunstig voorteken. Maar volgens
het Lopata-team hoeft men, op grond van de morfologische beoordeling alleen, de
embryo-overplanting voortaan toch niet meer uit te sluiten. Onopgelost lijkt nog het
probleem hoe al dan niet levensvatbare zgn. klievingscellen van elkaar te
onderscheiden. Beslissend voor het moment van de overplanting schijnt niet zo zeer
het stadium van de celdeling te zijn, dan wel de tijdspanne waarbinnen het wordt
bereikt. Het Lopatateam heeft eicellen, nog vóór het tweecellig stadium, overgeplant
en daarmee zwangerschappen verkregen. Dit wijst er ook op dat - in tegenstelling
tot wat men tot nog toe aannam - de innesteling van de bevruchte eicel niet
noodzakelijk een perfecte synchronisatie tussen de hormonale ontwikkeling en die
van het slijmvlies veronderstelt.
De laatste tijd probeert men de efficiëntie van de methode te vergroten door
veelvoudige embryo-overplantingen. Ook als meerdere bevruchte eicellen overgeplant
worden, volgt meestal toch een enkelvoudige zwanger-
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schap. Het Amerikaanse team van Norfolk verkreeg bij 150 enkelvoudige
overplantingen 7,4%, bij 82 tweevoudige overplantingen 15,8%, bij 13 drievoudige
overplantingen 30,7% en bij 6 viervoudige overplantingen 50% intra-uteriene
zwangerschappen. De stand van zaken op het Organon Symposium van 1982 zag er,
met betrekking tot het aantal levendgeboorten en bestaande zwangerschappen, uit
als volgt:

Engeland

levend geboren
kinderen
40

bestaande
embryo-overplantingen
zwangerschappen per week
120
40

Australië

30

97

50

VSA

2

24

12

DBR

1

10

44

Frankrijk

1

3

10

Oostenrijk

-

24

18

Zweden

-

3

12

Israël

-

3

10

74

284

196

Risico's, alternatieven, variaties
Toch brengt de methode nog altijd risico's mee. Wat de vrouw betreft zijn deze vooral
verbonden met de ingreep van de laparotomie of laparoscopie, die soms meermaals
uitgevoerd moet worden om een rijpe eicel te verkrijgen. Op het ogenblik wordt de
minder ‘ingrijpende’ methode van de echografisch gecontroleerde eicelpunctie
uitgeprobeerd.
Risico's voor het embryo kunnen in principe op vier niveaus optreden: 1)
vermeerdering van chromosomale afwijkingen; 2) vermeerdering van bevruchtingen
door abnormale spermatozoën; 3) verstoringen van de DNA-RNA-synthese; 4)
teratogene (misvormende) werkingen van fysische, chemische, bacteriële of virale
aard.
Vooralsnog werd alleen in dierenexperimenten aangetoond dat polysperme
bevruchting (meer dan één zaadcel dringt in de eicel binnen) of te laattijdige
bevruchting het aantal triploiede ontwikkelingen (drie in plaats van twee gelijke
chromosomenstellen) kan verhogen. Dit zou ten minste een deel van het relatief hoge
aantal spontane abortussen na een IVB genetisch verklaren. Sommige onderzoekers
spreken de verwachting uit dat de embryonale ontwikkeling na een IVB aan een wet
van alles-of-niets onder-
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worpen is: door bewust te verzaken aan bepaalde overplantingen en/of door de
spontane abortussen na een IVB, zou de kans op misvormingen geringer kunnen zijn
dan in het geval van een natuurlijke bevruchting. Voorlopig echter blijft dit een puur
speculatieve beschouwing.
Naast en in plaats van de IVB werden reeds twee alternatieve methoden beproefd
om de eileidersteriliteit te overwinnen. Bij de bevruchting in utero wordt de door
laparoscopie verkregen eicel slechts zes uur in een cultuurmedium overgebracht en
nadien nog eens één uur met 0,1 ml zaadvocht vermengd. Tijdens die periode komt
het niet tot een bevruchting. Zeven uur na de follikelpunctie wordt met behulp van
een catheter 20 ml van de gedurende een uur geïncubeerde suspensie van eicel,
zaadvocht en cultuurmedium in de baarmoeder ingebracht. Deze methode beoogt
dus een bevruchting in en niet buiten het lichaam. Bij 14 van de 31 patiënten konden
na de ingreep zwangerschapshormonen aangetoond worden. In twee gevallen kwam
het tot een reële zwangerschap.
De eiceloverplanting bestaat in principe hierin, dat een onbevruchte eicel, die door
laparoscopie of tijdens een operatie wegens eileidersteriliteit verkregen werd, in de
micro-chirurgisch geopende eileiders ingeplant wordt. Daar kan dan door homologe
(met sperma van de echtgenoot) inseminatie een in vivo-bevruchting plaatsvinden.
Men heeft zelfs al geprobeerd om voordien gewassen en geïncubeerde spermatozoën
samen met de eicel via de buikholte in de eileiders binnen te brengen. Met deze
methode zou men al één zwangerschap verkregen hebben, die op een misgeboorte
uitliep. De techniek van IVB en embryo-overplanting maakt in theorie en weldra
wellicht ook in de praktijk vele variaties mogelijk: heterologe bevruchting (met het
sperma van een bekende of onbekende donor); homologe bevruchting van een ei van
een bekende of onbekende ‘vreemde’ vrouw; heterologe bevruchting van het ei van
een vreemde. Naast de reeds bestaande ‘spermabanken’ zijn ‘eicelbanken’ en zelfs,
al naargelang van de homologe of heterologe variaties, genetisch bekende, anonieme
of geslachtsspecifiek geselecteerde ‘embryobanken’ denkbaar. Tenslotte kan, na de
homologe of heterologe bevruchting, het embryo ook nog overgeplant worden bij
een vreemde vrouw of ‘huurmoeder’, die haar zwangerschap uitdraagt ofwel als
‘baker’ voor de genetische moeder, ofwel omdat zij langs die weg zelf het ‘vreemd
moederschap’ nastreeft. Als indicaties voor de overplanting van een homoloog
bevruchte eicel in een ‘huurmoeder’ kunnen gelden: het onvermogen van de
genetische moeder om een zwangerschap uit te dragen (omdat b.v. haar baarmoeder
verwijderd werd), of haar individuele afwijzing van de met een zwangerschap
verbonden ongemakken.
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Het genetisch ‘vreemd moederschap’ van een aan endocriene of eileidersteriliteit
lijdende vrouw hoeft niet per se via een IVB tot stand te komen. Het kan ook
‘rechtstreekser’ gebeuren, doordat het embryo van een vruchtbare vrouw, door
natuurlijke bevruchting ontstaan, in het honderdcellig stadium (5 tot 6 dagen na de
in vivo-bevruchting) uit haar baarmoeder wordt weggespoeld en dadelijk wordt
overgebracht bij de onvruchtbare vrouw. Seed heeft dit ‘artificial embryonation’
genoemd.
Deze enkele verwijzingen naar de mogelijke variaties van de IVB maken ieder
kritisch denkend mens duidelijk hoe ambivalent deze jongste en merkwaardige
wetenschappelijke vooruitgang is. De greep naar de aanvang van het menselijk leven,
de beschikkingsmacht van derden - arts en/of bioloog - over de menselijke
voortplanting, roept dringende vragen op naar de medisch-ethische grenzen van het
experiment. En er rijzen ook juridische problemen.

Medisch-ethische aspecten
Zoals steeds het geval is bij het betreden van een onontgonnen gebied, ziet de
medische ethiek zich ook thans, op grond van de mogelijke gevolgen, geplaatst voor
de fundamentele vraag: is medisch-ethisch geoorloofd wat medisch-technisch mogelijk
of maakbaar is? Mogen wij alles doen wat wij kunnen? Moéten wij voortaan alles
doen wat maakbaar is?
Waar gaat het eigenlijk om? Het is de mens gelukt de eirijping tot een goed einde
te brengen, kiemweefsels te maken en menselijk leven te verwekken in het
laboratorium, buiten het moederlichaam en in de handen van derden, en dat menselijk
leven zo in de baarmoeder over te planten dat een normale zwangerschap tot en met
de geboorte van een kind mogelijk is. Heel dit proces wordt in de handen van meerdere
personen gelegd. Tot nog toe was de eerste fase van het menselijk leven uitsluitend
aan natuurwetten onderworpen, nu kunnen arts en/of bioloog en de in het laboratorium
werkende fysioloog beslissingen treffen met onoverzienbare gevolgen. Zij beslissen
over de rijpheid van de verkregen eicel, het al dan niet doorvoeren van de bevruchting,
de overplanting of ‘verwerping’ van begonnen menselijk leven. Die veelvoudige
beslissingen berusten meestal bij verschillende laboranten of biologen. De vrees voor
de overplanting van een mogelijk beschadigd embryo kan tot een selectie leiden,
waarbij ook vergissingen worden gemaakt. M.a.w. de morele kwaliteit van het hele
team wordt hier uitgedaagd. Het wetenschapspositivisme van de bioloog/fysioloog
hoeft niet in al hun wetenschappelijke benaderingen volle-
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dig samen te vallen met de medisch-ethische voorstellingen van de arts-therapeut.
In het belang van de zaak is het te hopen dat negatieve resultaten en ontwikkelingen
niet verzwegen worden.
Een groot verantwoordelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het prille menselijke
leven was het fundamentele uitgangspunt van het team van Erlangen voor zijn
wetenschappelijk en klinisch werk op het gebied van de IVB. Pas na uitvoerige
experimenten met dieren werd ook tot de IVB bij de mens overgegaan. Steeds werden
alle bevruchte eicellen die binnen de geplande tijdspanne celdeling vertoonden,
overgeplant in de baarmoeder van de vrouw die de eicellen geleverd had. En er
werden uitsluitend homologe bevruchtingen doorgevoerd. Experimenten met
menselijke ei- of zaadcellen of bevruchte eicellen werden vooralsnog niet
ondernomen.
We moeten ons er goed van bewust zijn dat het hier om een nieuwe ethische
dimensie gaat: het gaat niet langer om het vaststellen van de grenzen van het
wetenschappelijk experiment op de (bestaande) mens, maar de menswording zelf is
object van het wetenschappelijk experiment geworden. Elke stap van het IVB-proces
vraagt een hoog ethisch verantwoordelijkheidsbesef. Terecht stelde Wuermeling
(1980): ‘Wie vandaag genetisch materiaal toevertrouwd krijgt, moet het met uiterste
zorgvuldigheid niet alleen tegen bederf en contaminatie van buitenaf beschermen,
maar evenzeer en vooral tegen misbruik ervan. Vervolgens moet iedereen die iemand
anders genetisch materiaal toevertrouwt, er zeker van zijn dat het niet door “derden”
misbruikt wordt. Het lijdt geen twijfel dat het ontlenen van eicellen aan een vrouw
(naar aanleiding van een om andere redenen ondernomen operatie of laparoscopie),
zonder haar instemming, hoogst immoreel is, vooral wanneer dat genetisch materiaal
voor een IVB wordt gebruikt’.
Zelf acht ik de grens reeds bereikt in alle bovenvermelde variaties van de IVB.
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de studies van de invloed van toxische of
farmaceutische stoffen op het genetisch materiaal, en voor de studie van ziekelijke
of genetische vervormingen ervan. Bij elk onderzoek en bij elke ingreep op de mens
(en m.i. nog meer bij elk experimenteren met de mens) stoot de onderzoeker ‘zelfs
in het prille stadium van de bevruchte eicel, in het object van zijn onderzoek op een
menselijk subject, dat nooit als middel gebruikt mag worden’. Daaruit volgt ‘dat aan
de menselijke gen-technologie principiële grenzen zijn gesteld. Dat geldt eveneens
voor de pogingen tot aseksuele vermeerdering door uitwisseling van celkernen (de
zgn. klonen). Ook al behoren die pogingen vooralsnog tot het domein van de
speculatie, nu reeds kunnen wij op deugdelijke gronden stellen dat een dergelijke
mensenteelt in tegenspraak is met de
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waardigheid van de mens’1. Ik weet dat dit soort experimenteel onderzoek niet per
se met de IVB verbonden hoeft te zijn, het kan even goed ondernomen worden op
embryo's die na een natuurlijke bevruchting uit de baarmoeder worden weggespoeld.
Maar dat neemt de bedreiging niet weg, het stelt ze alleen nog scherper2.
Principieel sluit mogelijk misbruik het rechte gebruik natuurlijk niet uit. Aanvaardt
men dat principe en wordt elk misbruik met zekerheid uitgesloten, dan variëren de
posities ten aanzien van de homologe IVB nog van volstrekte afwijzing tot
voorwaardelijke beaming.
De officiële leer van de kerk wijst tot nog toe elke bevruchting buiten het lichaam
af als intrinsiek immoreel3. Zij steunt vooral op de traditionele leer over de
geboortenregeling, die de loskoppeling van de door de ‘natuur’ gegeven verbinding
tussen liefdesvereniging en voortplanting afwijst (waarbij al dadelijk te bedenken
valt dat ook in de natuur vereniging en voortplantingsproces niet synchroon verlopen).
Liefde alleen, die niet minstens openstaat voor voortplanting, zou in tegenspraak zijn
met de menselijke natuur. Het moet op zijn minst toch tot nadenken stemmen dat dit
kernargument, in het geval van de IVB, niet, zoals in de argumentatie tegen elke
kunstmatige anticonceptie, op het verhinderen van (nieuw) leven slaat, maar
integendeel het verwekken van menselijk leven in een project van liefdevol
ouderschap beoogt. Het blijft waar dat met de IVB een ‘derde’ in de psychologische
en persoonlijke sfeer van het ouderpaar binnentreedt. Maar niet alles wat kunstmatig
is, is ook in morele zin onnatuurlijk. Ik geloof dat in een globale visie op het mens-zijn
en op de liefde van een mensenpaar dat alleen zo zijn liefdesgemeenschap kan
‘voltooien’, de homologe IVB als ultima ratio goed te verantwoorden is.
Dit geldt eveneens voor kunstmatige inseminatie bij steriliteit van de man. Waar
nieuw leven niet langs een andere weg verwekt kan worden, staat de homologe
inseminatie juist in dienst van de vruchtbaarheid van de liefde en het slagen van het
huwelijk in zijn geheel.
De oproep tot alternatieve oplossingen als ‘ascese’ of adoptie, mede in het licht
van een verantwoorde kosten-baten-evaluatie - die voorlopig niemand

1
2

3

F. Böckle, Wissenschaft und Ethos, in Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Bd.
20, Freiburg, 1982.
In de New York Times van 15.7.78 vond Dr. Edwards dat de bezwaren tegen experimenten
met embryo's welhaast irrelevant zijn in het licht van de om sociale redenen uitgevoerde
abortussen van vier tot meer maanden oude foetussen.
Daar staat tegenover dat kardinaal Luciani, de latere paus Joannes-Paulus I, naar de ouders
van Louise Brown een telegram met gelukwensen stuurde.
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kan maken - is een ander bezwaar tegen de IVB, dat men in principe tegen elke
steriliteitstherapie zou kunnen aanvoeren. M.i. wordt daarmee de ernst van het
traumatiserende leed om een primaire of secundaire onvruchtbaarheid vooral door
‘buitenstaanders’ onderschat.
Een ander bezwaar is ethisch relevanter. Het betreft de verantwoordelijkheid voor
de menselijke vrucht, het ongeboren menselijk leven van bij de aanvang. In de
discussie over een therapie die heel en al op het verwekken van nieuw leven is
afgestemd, stoten wij op het kernprobleem van de abortus: de bescherming van het
ongeboren leven. Vanuit de tegenpool a.h.w., vanuit een onderzoek en een klinische
praktijk die als therapie juist het scheppen van nieuw menselijk leven beogen, kan,
in tegenstelling met de negatieve bewustzijnsverandering daaromtrent, een nieuw
en dieper bewustzijn groeien ten aanzien van de vroege fasen van het menselijk leven.
Want de IVB is toch, wanneer ze ethisch verantwoordelijk gebruikt wordt, als het
ware een pleidooi voor het weerloze embryo. Men zal voortaan nog moeilijk kunnen
ontkennen dat wij vanaf het ogenblik van de bevruchting met nieuw menselijk leven
te maken hebben. De bevruchting buiten het lichaam houdt handelingen ten aanzien
van het leven in die direct tot de dood kunnen leiden.
Ongetwijfeld zijn er bij de ontwikkeling van de methode embryo's verwekt die
nooit voor een overplanting bestemd waren. M.i. kan men vanuit medisch-ethisch
standpunt een dergelijke werkwijze slechts rechtvaardigen, wanneer alleen homologe
bevruchting wordt aangewend en alle met succes bevruchte eicellen worden
overgeplant. Het relatief hoge aantal ‘abortussen’ na een embryo-overplanting schijnt
volgens de jongste onderzoeksresultaten niet hoger te liggen dan het geval is na een
natuurlijke bevruchting. Men vermoedt dat een aanzienlijk aantal embryo's in de
vroegste fase van de zwangerschap aan degeneratieve processen onderworpen is, en
dat wellicht de natuur zelf voor het gering aantal geslaagde overplantingen
verantwoordelijk is.
Het geneeskundig onderzoek heeft in alle geval een heel nieuwe dimensie gekregen.
Naast een nieuwe therapie ten behoeve van een voordien onheelbare steriliteit, is nu
ook, ten minste in theorie, menselijk leven van bij de aanvang manipuleerbaar
geworden en kan het in zekere zin voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Dit
werpt de vraag op naar de rechtsbescherming van het menselijk leven vóór de
inplanting in de baarmoeder.

Juridische aspecten
In een vrije rechtsorde moet ten aanzien van alle bedreigingen van het
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menselijk leven door de medische wetenschap principieel gelden dat in de allereerste
plaats de onderzoekers zelf en de beroepsorganisaties de nodige zelfcontrole in acht
nemen. Dit veronderstelt dat alle leden van een onderzoeksteam zich van de gevaren
bewust zijn en voortdurend de ethische en sociopolitieke implicaties onder ogen
blijven zien.
Vragen wij naar rechtsnormen die voor de IVB zouden kunnen gelden, dan stoten
wij, om alleen maar over de wetgeving in de Duitse Bondsrepubliek te spreken, op
een rechtshistorisch verbluffend feit. Na de hervorming van paragraaf 218 van het
strafrecht beperkt de bescherming tegen een dodende ingreep zich tot de mens in het
moederlichaam en na de geboorte. De nieuwe abortusregel zegt dus niets over het
‘object’ dat zich nog niet in het moederlichaam bevindt. Par. 219 luidt: ‘Handelingen
vóór het beëindigen van de nidatie van de eicel in de baarmoeder, gelden niet als
zwangerschapsonderbreking in de zin van de wet’. Deze formulering was bedoeld
om alle manipulaties met nidatieremmende middelen (spiraal, hormonen...) aan de
strafbaarheid te onttrekken. Men nam aan dat menselijk leven, in deze vroege fase
van zijn ontwikkeling, niet te herkennen was en derhalve niet aanwijsbaar als
menselijk leven, zodat het geen voorwerp kon zijn van een strafbepaling. Niet eens
tien jaar laten zijn wij niet alleen in staat om nieuw menselijk leven in die vroege
fase te herkennen, maar is ook het bevruchtingsproces zelf, d.w.z. het begin van
menselijk leven in de hand van de arts gelegd en kunnen wij erover beschikken. Deze
volkomen nieuwe situatie zal ongetwijfeld de juristen aanzetten om opnieuw na te
denken over het ‘rechtsvacuüm’ van het begin van het menselijk leven (vóór de
implantatie).
Van rechtswege geldt thans, na de vereiste informatie en instemming van beide
partners, geen enkel bezwaar tegen de homologe IVB: het is een geoorloofde
handelwijze om de wens naar een kind van een onvruchtbare vrouw te vervullen.
Gaat het om een heterologe IVB, dan gelden dezelfde bepalingen als die van de
heterologe kunstmatige inseminatie, op voorwaarde althans dat de eicel die in de
baarmoeder van de vrouw wordt overgeplant, van de vrouw zelf afkomstig is.
Lichamelijk letsel dat de mens-in-wording, het embryo, zou toegebracht zijn, is
volgens het Duitse strafrecht niet strafbaar, zelfs indien het letsel bewust veroorzaakt
werd. ‘Wordt letsel toegebracht aan een onbevruchte of zelfs bevruchte eicel, zolang
die nog niet ingenesteld is (b.v. tijdens de overplanting), dan is zo'n handelwijze niet
strafbaar - ook wanneer die letsels pas in het verdere verloop van de zwangerschap
of zelfs pas na de geboorte aan de dag zouden treden’ (Horn). Wat de wettelijke
aansprakelijkheid van de arts voor letsels van het embryo betreft, schijnt de discussie
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onder de juristen nog niet afgesloten te zijn. Civielrechtelijk geldt het principe dat
de schuld van de arts bewezen dient te worden (Spann).
Juridisch nog niet opgehelderd zijn de vele, eerder vermelde variaties van de IVB,
die een splitsing van het moederschap in een genetische en biologische moeder voor
gevolg hebben. De problemen liggen hier vooral op het vlak van de familiale en
persoonlijke rechtsstatus van het kind en van de rechtsrelaties tussen de genetische
ouders en de ‘huurmoeder’. Vooralsnog kunnen wij hier slechts enkele van de vele
vragen opsommen die aan een juridische evaluatie toe zijn. Hoe staat het met een
mogelijke aanspraak van de huurmoeder op een vergoeding of op het kind zelf na
de geboorte? Wie draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van
het kind tijdens de zwangerschap en na de geboorte? Mogen de genetische ouders
de huurmoeder verplichten tot bepaalde medische zwangerschapszorgen, met inbegrip
van een amniocentese (vruchtzakpunctie) ten behoeve van een prenatale diagnose?
Wie geeft óf weigert de toelating tot een zwangerschapsonderbreking bij een
‘ongunstige’ indicatie? Wat gebeurt er wanneer de huurmoeder een gehandicapt kind
ter wereld brengt en de genetische ouders het weigeren aan te nemen? Mogen de
genetische ouders invloed uitoefenen op de levenswijze van de huurmoeder? Wie
beslist in het geval van de zgn. (sociale) ‘noodsituatie’, die evengoed voor de
genetische moeder als voor de huurmoeder ingeroepen kan worden? Mogen op
aanvraag inlichtingen verstrekt worden over de ‘moeder’ van het kind? Ik ben van
mening dat al het door de IVB ‘maakbare’ geenszins gebagatelliseerd mag worden
of nog minder als absurd van de hand mag worden gedaan. Waar de medisch-ethische
normen niet mochten volstaan om met zekerheid misbruiken en experimenten met
de mens te verhinderen, dient de wetgever tijdig strafrechtelijke grenzen vast te
leggen.

Ambivalentie van de medische vooruitgang
Het nieuwe en echt revolutionaire van de IVB is, dat voor het eerst vooruitgang in
de geneeskunde wordt nagestreefd niet door experimenten uit te voeren op de reeds
‘voorhanden’ zijnde mens, maar door de menswording zelf tot voorwerp van het
experiment te maken. De ontwikkeling en de resultaten van dit onderzoek zijn een
schoolvoorbeeld van de wijze waarop medische vooruitgang enerzijds en
maatschappelijke aanspraken anderzijds beide partners, de arts en de patiënt, uitdagen
tot het erkennen en respecteren van bepaalde grenzen. Opnieuw kan de vraag worden
gesteld: is het de medische vooruitgang die nieuwe behoeften wekt, of zijn het
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nieuwe behoeften die de vooruitgang bepalen? Beide aanzetten zijn elk voor zich of
in wisselwerking met elkaar geldig. Immers, elke medisch-technische mogelijkheid
leidt via een aangepaste sociaal-psychologische sensibilisering tot een
maatschappelijke vraag.
Dat geldt wellicht ook voor de te verwachten aanspraken op de vele mogelijke
variaties van de IVB. De verantwoordelijkheid van de arts kan nooit gescheiden
worden van die van de enkeling en de hele samenleving. Concreet betekent dit dat
de mens zijn eisen, zijn door zijn omgeving opgebouwde en vaak ook neurotische
aanspraken moet weten te matigen en dat de arts moet leren erkennen dat een humane
geneeskunde in de toekomst steeds meer ook aan bepaalde dingen zal moeten
verzaken. Weigeren wij die stap van de redelijkheid te zetten, dan lopen wij het
gevaar een ingenieursgeneeskunde en dus een geneeskunde van utopieën te bedrijven.
De successen van elke technologie, ook die van de medisch-technisch geslaagde
IVB, kunnen ons ongetwijfeld verleiden tot een vooruitgangsoptimisme dat in het
onbegrensd maakbare gelooft. Aan de andere kant kunnen wij niet anders dan de
techniek in het onderzoek gebruiken. De techniek is een grote hulp voor de medische
‘humanitas’, maar het gebruik ervan kan verkeerd, inhumaan, gedachteloos en
meedogenloos zijn. Telkens weer gaat het ‘slechts’ om de vraag, hoe het technisch
maakbare geestelijk te beheersen. Elke arts en/of bioloog die met het onderzoek of
de praktijk van de IVB te maken heeft, dient derhalve een heldere kijk te hebben op
de mogelijke conflicten tussen de doelstellingen van het medisch-technisch onderzoek
en de medisch-technische maakbaarheid enerzijds en het handelen van de geneesheer
anderzijds. De vraag van de ethische imperatief wordt op alle gebieden, en heel in
het bijzonder op het vlak van het experiment met de mens, de vraag bij uitstek van
de rede: of al wat maakbaar is ook moet of mag gedaan worden. Wij worden
opgeroepen om met elke nieuwe mogelijkheid tegelijk te zoeken naar de grens waar
de utopische, de onmenselijke geneeskunde begint. Medisch handelen is altijd concrete
filosofie (Jaspers). Om dat te begrijpen, om het medisch handelen in die zin te
beheersen, is meer nodig dan alleen maar een intellectuele en op het hier-en-nu
afgestemde, artificiële artsenopleiding: een levenslange ontwikkeling en volgehouden
reflectie op het eigen handelen. Alleen zo krijgen we niet een geneeskunde die waard
is wat onze medische wetenschap en medisch onderzoek waard zijn, maar een
geneeskunde die waard is wat onze artsen waard zijn.
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Surinaamse en Antilliaanse literatuur
Een inleiding
Leo Geerts
‘We zijn allemaal bezig om ergens aan te komen’ (Bea Vianen, 1978).
‘Zoek in de zwarte powesie de zwarte man zoals die is en niet
zoals die zich volgens blank-Europese tradities uit’ (Edgar Cairo, 1980.
Waar Suriname ligt - op de kust van Latijns-Amerika tussen de twee Guyana's,
grenzend aan Brazilië, net iets buiten het eigenlijke Caribische gebied - zal sinds de
coup van de sergeanten begin 1980 wel bekend zijn. Waar de Nederlandse Antillen
liggen, vooral de Benedenwinden: Aruba, Bonaire, Curaçao - tegenover de kust van
Venezuela midden in het Caribisch Gebied met aan de andere kant van de Caribische
Zee niet alleen Cuba en Jamaica, maar ook Hispaniola (nu Haïti en de Dominicaanse
Republiek) en Puerto Rico - dat is al minder algemeen geweten.
Gemakkelijk worden Antilliaanse en Surinaamse literatuur met elkaar verward:
het gaat om twee Nederlandse kolonies en door dat koloniale verleden is er wel eens
overlapping. Frank Martinus Arion (1936, pseudoniem van Frank E. Martinus) is
geboren op Curaçao, studeerde in Leiden, werkte op Curaçao, in Nederland maar
ook in Suriname. Edward de Jongh is in 1923 geboren op Ambon, aan de andere
kant van de wereld dus, maar uit Antilliaanse ouders en hij verhuisde in 1936 naar
Curaçao. Dat er van een verwarring tussen het Indonesisch gebied (met Ambon) en
Suriname of de Antillen sprake zou kunnen zijn, is niet eens denkbeeldig. Dank zij
de kolonisering bestaan er vreemde verbanden tussen het verre Oosten en Westen,
precies zoals ook Columbus al van West-Indië sprak, toen hij Amerika ontdekte, een
oud misverstand dus.
Bovenstaand aardrijkskundig spelletje mag overbodig lijken, feit is dat Patty
Knippenberg voor een inleiding tot Cairo's boek Droomboot Havenloos, dat in de
goedkope, op schoolverbruik mikkende reeks Bulkboeken moet verschijnen, aandrong
op een dergelijke inleiding. Zegt immers ook de Surinaamse schrijfster Bea Vianen
niet: ‘Ze hebben ook gewoon de kwaadaardige neiging om te zeggen: ja, maar ik
kan het onderscheid niet maken tussen een Molukker en een Surinamer, of een
Surinamer en
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een Hindoestaan, of een Creoler en een Hindoestaan. Zo lossen ze dat op: we kunnen
het onderscheid niet maken’. En ze voegt er sarcastisch aan toe: ‘En in feite is er ook
geen onderscheid. Daar geef ik ze wel gelijk. Ze hebben gewoon de boel kapot
gemaakt op dezelfde manier’1.
In dat licht dien je ook haar gedicht te zien:
‘Het trieste gedeelte van de Gravenstraat
's middags tussen twee en halfvier:
te beginnen bij de stoep van het klooster
tot en met het laboratorium van 's Lands Hospitaal.
Het is dan alsof het kind dat ik was tot leven
wordt gewekt, met andere woorden opnieuw kapot gemaakt’2.

Er zijn dus redenen genoeg om toch maar even te pogen Suriname en de Antillen
(Benedenwinden) te situeren vooraleer we toekomen aan het bespreken van enkele
recente publikaties uit deze streken.
Dat Surinamers, Antillianen, Ambonezen en Molukkers, naar het woord van
Vianen, ‘op dezelfde manier kapot gemaakt’ zijn door de Nederlandse kolonisering,
hoeft geen betoog. Dat de import van negerslaven, Javaanse en Indische
contractarbeiders in Suriname, waar al blanken en Braziliaanse indianen leefden,
een verschrikkelijk rassen- en godsdienstprobleem moest scheppen, is al even
duidelijk. Voeg daar nog een handjevol Chinese winkeliers aan toe en je krijgt een
bevolking die typisch ‘Caribisch’ is: een mengelmoes van kleuren en gezindten.
Deze typische, in de zin van: exotische gevarieerdheid is wellicht ‘vrolijk’ in de ogen
van de toerist; voor Bea Vianen paste vooral het woord ‘Strafhok’ (titel van een
roman uit 1971) op het plaatsje dat ieder individu in deze exotische variatie
toegewezen krijgt. De ‘vrolijke mengeling’ van kleuren en gezindten is onder de
oppervlakte maar al te vaak een eng systeem van strafhokjes voor elk individu. Een
soort verdeel-en-heers-ideologie waar de Surinamers nog altijd last van hebben.
De evolutie in Suriname is niet erg verschillend van die van andere kolonies. Na
de slaventijd kwam die van de ‘contractarbeiders’, na de plantages kwam de
ontginning van aluminium. Na de kolonizering kwam in 1975 de onafhankelijkheid,
d.w.z. de periode van neokolonialisering via de economie. Daaraan probeerde de
coup van de sergeanten, onder leiding van de weinig geschoolde, maar hardnekkige
zwarte Desi Bouterse, een einde te maken. Meteen begonnen de bekende problemen:
financiële boycot,

1
2

Willem M. Roggeman, Gesprek met Bea Vianen, in De Vlaamse Gids, mei-juni, 1978, p. 9.
Schrijversprentenboek van Suriname, De Bezige Bij, Amsterdam, 1979, p. 29.
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bedreiging met economische boycot, toenemende belangstelling van zowel Cuba als
Brazilië. Voorlopig is alleen maar duidelijk dat Desi Bouterse vastbesloten is zijn
‘revolutie’ in de hand te houden, zowel tegenover de Verenigde Staten en het
moederland als tegenover Brazilië en Cuba. Dat hij evenwel zijn land ‘in de stuwing
der volkeren’ heeft gebracht, lijkt nu al vast te staan.
Toch is het een zeer apart land: vier keer zo groot als Nederland, heeft het sinds
de emigratiegolven naar Nederland slechts een bevolking van waarschijnlijk 400.000
mensen. Ook als ze die allemaal, van de meest tandeloze grijsaard tot het meest
tandeloze kind zouden bewapenen, zou Brazilië daar nog altijd een overmacht
tegenover kunnen stellen met zijn meer dan 100 miljoen inwoners. Geen wonder dat
Bea Vianen in 1978, lang voor de Sergeantencoup dus, voorspelde: ‘Kijk, Suriname
wordt of opgedeeld en het wordt een deel van Brazilië of het wordt een zeer
kapitalistische toestand, maar dan weer opgedeeld met Brazilië, een vreselijk rechts
land, of het land stroomt gewoon helemaal leeg’3. Vianens gedeprimeerde voorspelling
wordt vandaag door onze kranten meer en meer au sérieux genomen. Nederland
vraagt zich af of Desi Bouterse zich zal laten manoeuvreren in een Braziliaanse of
in een Cubaans-Russische positie. In geen geval lijken de kansen voor de kleine
bevolking er goed voor te staan.
Temeer omdat ook de economie niet schitterend is. Het is een bar land. Weliswaar
scheiden bergruggen het van Brazilië, waardoor dit land er nog minder belangstelling
voor heeft dan voor het eigen bergachtige gebied in het noorden; maar ook de binnen
te slepen buit is kleiner dan de moeilijkheden die met die buit samengaan. De
smeltkroes van de 400.000 inwoners zal blijvend roet in het eten gooien. Wie is er
eigenlijk geïnteresseerd in vervallen plantages met bacove (bananen) en suiker
(Mariënburg) of in kleine plantages met koffie, cassave, citrus en kopra of in de
rijstpolders in Nickerië of de triplex uit de bosnegerwouden? Veel van de
onbegrijpelijkheid van de Sergeantenrevolutie zou wel eens kunnen toe te schrijven
zijn aan de kapitalistische onverschilligheid voor het hele gebied. Zonder twijfel is
de politieke onduidelijkheid van Desi Bouterse niet alleen door zijn gebrekkige
vorming veroorzaakt, maar ook door het feit dat uiteindelijk alleen de politieke
belangstelling kan doorwegen bij degenen wier hulp hij nodig heeft. Een al te
duidelijke keuze in de richting Brazilië of Cuba zou noodlottig kunnen zijn.

3

Willem M. Roggeman, ibid.
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Voor de literatuur uit Suriname is dit alles niet onbelangrijk: Bea Vianen heeft het
over Hindoestaanse toestanden, Cairo spreekt voor de neger uit de Para met zijn
half-Haïtiaanse voodootoestanden en zijn slavenverleden, de oude Albert Helman is
een nazaat van Braziliaanse indianen, zoals in Zuid-Zuid-West (1926) al te lezen
stond. Alle drie zijn ze emigranten uit een schijnbaar hopeloos land dat dreigt leeg
te lopen. Alle drie hebben ze de harde confrontatie met de rationele en
technologisch-functionele Nederlandse maatschappij gekend.
Ook is de romantiek met zijn nationalistische component niet aan Suriname
voorbijgegaan. Daarom is het helemaal niet zo verbazingwekkend als Hugo Pos het
in Schrijversprentenboek van Suriname voorstelt, dat het allereerste manifest van
Surinaamse studenten in Amsterdam verscheen in De Tsjerne (1952), een... Fries
tijdschrift! 1952 blijkt een vruchtbaar jaar te zijn geweest voor de poging van
Surinaamse studenten om hun eigen identiteit te bevestigen: ‘Als ideoloog verwezen
deze (de studenten van het manifest van 1952) naar een excentrieke oud-onderwijzer,
Papa Koenders, die in een armetierig maandblaadje opkwam voor de taal en het
zelfrespect van de neger. In datzelfde jaar gaat in Amsterdam de première van het
door Eddy Bruma geschreven toneelstuk De geboorte van Boni (een groot aanvoerder
van weggelopen slaven), opgevoerd door Surinaamse studenten en arbeiders. In
Suriname heeft in datzelfde jaar de opvoering plaats van Midzomernachtsdroom,
met de scènes van de handwerkslieden, van Oberon, Titania en Puck in het Sranan
Tongo. Daaraan zijn de toneelstukken van Wim Bos Verschuur en Sophie Redmond
voorafgegaan’4. De romantische component in het bovenstaande is het samenbrengen
van ‘de taal en het zelfrespect’, een gegeven dat zowel Vlamingen als de Friezen
van De Tsjerne maar al te goed kennen. In Suriname is de taalstrijd van groot belang,
een strijd die een sterke belichaming vond in de ‘linkse’ Neerlandicus en romancier
Edgar Cairo. Diens hartstochtelijke pogingen om het Sranan Tongo, de taal die in
Suriname niet eens door de 400.000 wordt gesproken, te verheffen tot een literair
medium, doen vaak aan Gezelles particularisme denken. Voor Vlamingen is dit
sympathiek: hoe meer eigenheid iemands taal heeft, hoe beter. Voor vele Nederlanders
lijkt Cairo's streven absurd: de taal van de trendsetting Randstad en haar journalisten
wil zich opdringen als het enige ‘echte’ Nederlands. Zo werd Pé Hawinkels
bijvoorbeeld telkens weer geweerd voor de Nijhoffprijs voor vertalers, omdat zijn
Nederlands - schrik niet! - te Nijmeegs zou zijn...

4

Schrijversprentenboek, p. 2.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

237
Hier duikt dus een motivering op die aan de romantiek van Gezelles particularisme
ontstijgt en die aanknoopt bij de verbeten pogingen van o.m. de Tsjechische
dissidenten om hun Tsjechische taal en hun bestaan als minderheid tussen de alles
platwalsende machtsblokken te handhaven. De oude slogan ‘De taal is gans het volk’
lijkt door zowel Edgar Cairo als door de Tsjechische émigré Milan Kundera
gehanteerd te worden als een pleidooi voor het recht op afwijkend gedrag in een
wereld die alsmaar meer naar eenvormigheid gestuwd wordt5. Edgar Cairo is dus
niet alleen de schrijver die een vrij oude Surinaamse traditie tot hoogbloei brengt en
salonfähig maakt, hij past ook in een uiterst moderne, want toekomstgerichte tendens
die de eigenheid, de verscheidenheid van de kleinere culturen wil handhaven tegen
het monolithisme van de VS, de Sovjetunie en China. Het zou interessant zijn, na te
gaan hoe ditzelfde probleem uitgekristalliseerd wordt in de Latijnsamerikaanse
literaturen. Ook daar is de strijd om nationale en individuele vrijheid nauw verweven
met de bevrijding uit de dictatuur en de door haar gecreëerde honger6, zij het minder
op taalkundig vlak (gezien de Spaanse variant de eenheidstaal is op de Portugese
gebieden na). Wel tekent zich in de poging om indianentalen zoals het Quechua te
hanteren als literair medium, een vergelijkbare tendens af7.
De Benedenwindse Antillen vertonen een vergelijkbaar beeld, zij het zonder de
dramatiek van massale emigratie en van de sprong van neokolonialisme naar totale
onafhankelijkheid. Het gaat in wezen om drie (of als je Saba, Sint-Eustachius en
Sint-Maarten meetelt, om zes) kleine eilanden (samen 1.011 km2) met een bevolking
van een kwart miljoen mensen; 95% daarvan leeft op Aruba en Curaçao; de enige
grote stad is de hoofdstad Willemsstad op Curaçao. Mulatten en negers beheersen
het beeld van de bevolking, wat, gezien de functie van deze eilanden als stapelplaats
voor de slavenhandel, niet toevallig is. 80% van de bevolking is katholiek, en dit
verklaart de belangstelling van de romanciers Leo Ferrier en Frank Martinus Arion
voor zogeheten ‘levensproblemen’, waarbij men niet al-

5
6
7

Men leze daarover Kundra's prachtige opstel The Czech Wager (De Tsjechische Weddenschap,
in de zin van Pascals ‘pari’) in The New York Review of Books van 22.1.81.
Zie daarover Ludo Abicht, Overproduktie van voedsel en georganiseerde honger, in Streven,
juli 1983.
Een beroemd en wel typerend voorbeeld is de bekroning met de prestigieuze literaire prijs
Casa de las Americas (Cuba) van een document brut, dat uit het Quechua werd vertaald:
Huillca: een Peruaanse boer vertelt, Het Wereldvenster, Baarn, 1975.
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leen aan geloof en geweten denkt, maar ook aan zoiets als Lourdes dat in de roman
Nobele Wilden (Arion, Bezige Bij, 1979) een grote rol speelt als metafoor voor het
Westen van 1968.
Het reeds genoemde neo-nationalisme speelt in de literatuur van deze eilanden
mee, al was het maar door de concretisering van de poging om een eigen identiteit
te scheppen in de eigen taal, het Papiamentu, het equivalent voor het Surinaamse
Sranan Tongo. In het Papiamentu zijn uiteraard meer Spaanse dan Engelse elementen
verwerkt (in tegenstelling tot het Sranan Tongo); het is in feite een mengelmoes van
Spaans, Portugees en het Afrikaans van de negerslaven. ‘Het Papiamentu is de
volkstaal op de Benedenwinden - Aruba, Bonaire, Curaçao - en wordt volgens de
laatste gegevens gesproken door een 200.000 Antillianen daar. Van deze “mengtaal”
wordt aangenomen dat zij haar basis vindt in Portugese slavenkampen van
West-Afrika en is ontstaan in de 17e eeuw. Tot in de jaren veertig van deze eeuw is
zij naar de achtergrond gedrongen door de “officiële” taal, die der Nederlandse
overheersers. Spaanse, Nederlandse en Engelse invloeden hebben zich
vanzelfsprekend doen gelden in het Papiamentu dat in de 20e eeuw de moedertaal
van de Benedenwinden is geworden’8.
Verscheen er tussen 1886 en 1888 nog een tijdschrift, Notas Y Letras, in het Spaans,
toch schreef ook toen al een van de stichters, Joseph Sickman Corsen, gedichten in
het Papiamentu. Hier kunnen we dus nog veel meer dan voor het Sranan Tongo van
een uitgesproken invloed van de romantiek gewagen. ‘Vroege voorvechters van het
Papiamentu waren: Willem E. Kroon (1886-1949), dichter en prozaschrijver van o.a.
de roman Giambo Bieuw Ta Bolbe Na Wea. Miquel Suriel (1890-1963) was auteur
van o.a. de novelle Muhé Culpabel. Willem N. Hoyer (1926-1953), samensteller van
woordenlijsten en schrijver van samenspraken ter stimulering van het gebruik van
Papiamentu’9.
Opmerkelijk is bovendien dat net zoals Suriname zijn Albert Helman had (Lou
Lichtveld), de Antillen hun Cola Debrot kunnen vooruitschuiven, die met Mijn Zuster
De Negerin (1935) evengoed als Helman deel ging uitmaken van de Nederlandse
literatuur. Debrot, een arts, een officiële ambtenaar van de Antillen, werd in die zin
een beetje op dezelfde manier als Helman van ‘afvalligheid’ verdacht, al toonde zijn
literair werk een duidelijke belangstelling voor racisme en aanverwante problemen.

8
9

Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen, p. 3.
Ibid.
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Men kan zonder overdrijving stellen dat op de Antillen de initiale impuls eveneens
het neo-nationalisme was, dat het Papiamentu als ‘taal die gans het volk is’ tot literair
medium wilde ontwikkelen, terwijl tegelijk de enige kans voor de auteurs om als
auteurs te overleven de verovering van de Nederlandse boekenmarkt was. Voeg
daarbij de homogener katholieke achtergrond op de Antillen en de betere vorming
en je krijgt een globaal beeld van het werk van mensen als Ferrier, Arion, Debrot:
minder ‘negerachtig’, d.w.z. makkelijker aansluitend op Europese intellectuele trends,
maar in diepste wezen even eigenzinnig gehecht aan de eigen cultuur, de eigen
achtergrond.
Tot besluit van deze inleiding zou ik graag nog een voorzichtige stelling formuleren
over de nogal vérreikende betekenis van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur
zoals die zich vandaag manifesteert. Het gaat daarbij veel minder om een exotische
veelkleurigheid die de smaak van de verwende westerse lezer streelt, dan om een
herleving van diepe tendensen die in onze eigen romantiek aan bod kwamen. Meer
bepaald de strijd voor een eigen taal (die ‘gans het volk’ zou zijn) - of het nu
Papiamentu of Sranan Tongo is - treedt daarbij op de voorgrond.
Zou het niet zo zijn dat in de hardnekkige inzet voor de eigen taal bij Tsjechische
dissidenten, Spaans-Amerikanen, Surinamers, Antillianen en Vlamingen een diepe
impuls schuilt voor het behoud van elke individuele eigenheid, van elke nationale
cultuur tegen de monolithisering door de grootmachten? Neo-links zit o.m. in ons
eigen Vlaanderen met een trauma dat minder toe te schrijven is aan het nationalisme
als zodanig dan aan het racisme en het imperialisme van Hitler met wie vele
nationalisten ten onrechte collaboreerden. Toch heeft links altijd het nationalisme
ver van huis - dat van Castro in Cuba of Ho Tsji Min in Viëtnam, dat godbetert ook
niet van imperialistische smetten vrij is - aanvaard, terwijl het het nationalisme in
eigen land blind en bitter bestreed. Daardoor is het socialisme in Vlaanderen de
laatste tientallen jaren vervreemd van het feit dat het een Vlaams socialisme is. Zou
het kunnen dat in het neonationalisme van Surinamers, Antillianen en Tsjechen een
diepere waarheid schuilt, die het leven op aarde zal moeten behoeden voor de
1984-Big Brother-uniformiteit? Zou het kunnen dat wat in 1968 ‘socialisme met een
menselijk gezicht’ heette, ook altijd en per definitie een ‘socialisme met een nationaal
gezicht’ is? Precies zoals alleen een individu met een individueel gezicht ook nog
in staat geacht kan worden tot solidariteit (die Poolse slogan!), terwijl een
onpersoonlijke robot, apparatschik of veiligheidsagent geen gezicht en dus ook geen
solidariteit heeft?
Tot deze - ook in mijn eigen ogen soms gevaarlijke - ideeën word je in
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ieder geval geïnspireerd bij het bekijken van het nieuwere werk dat vanuit Suriname
en de Antillen de Nederlandse boekenmarkt bereikt. In een volgend artikel zal ik
enkele recente publikaties uit dit geheel onderzoeken. Twee thema's zijn daarbij aan
de orde, die vervat liggen in de twee motto's boven deze bijdrage. ‘Wij zijn allemaal
bezig om ergens aan te komen’, zegt Bea Vianen. Het komt erop neer dat de zwarten
en de Indische kleurlingen in Suriname, net zoals hun indiaanse, gemengde en blanke
landgenoten, bezig zijn zich een identiteit als natie te verwerven. Deze zoektocht
naar een eigen identiteit - die de Latijnsamerikaanse literaire ‘boom’ kenmerkt,
precies zoals de romanexplosie het Rusland op het einde van vorige eeuw - heeft
niet alleen te maken met de linguïstische eigenaardigheden van het Sranan Tongo
of het Papiamentu, maar ook met een afwijkende aanpak van de traditionele
vertelstructuren. Zoals Edgar Cairo zegt: ‘Zoek in de zwarte powesie de zwarte man
zoals die is en niet zoals die zich volgens blank-Europese tradities uit’. Juist de
paradox, dat men algemeen-geldend wil spreken, maar vanuit een zeer herkenbare,
zij het tot nog toe miskende eigenheid, maakt de nieuwere literatuur uit de Nederlandse
ex-kolonies zo boeiend.
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A.J. Toynbee, Theologia Historici
Raoul Bauer
Toen mij, nu reeds acht jaar geleden, door enkele Gentse historici de vraag werd
gesteld waarom ik per se Toynbee wilde bestuderen, was mijn antwoord, dat ik enorm
geboeid was geraakt door de historische visie en de wereldbeschouwing van deze
Britse historicus. In hun ogen was dit een onbevredigend antwoord - een begrijpelijke
reactie van mensen die vinden dat Toynbee volledig achterhaald is. Deze afwijzende
houding had althans dit onmiddellijke voordeel dat de vraag naar mijn eigen interesse
voor Toynbee's werk plotseling scherp voor me stond. Wat betekent Toynbee dan
voor mij? Hoe en waarom is hij voor mij nog altijd actueel? Om de draagwijdte van
deze vragen in het licht te stellen, wil ik eerst - summier - aanduiden hoe ik denk
over de fundamentele problematiek waarmee elke historicus vroeg of laat heeft af
te rekenen. Bedoeld wordt de plaats die men aan de mens uit het verleden toekent
en de manier waarop men die mens beschrijft: als een concrete, levende mens of als
een geschematiseerd, dood object.

De vragen van de historicus
Elke geschiedbeoefening kan en mag uitsluitend betrekking hebben op de mens. Hoe
verscheiden de historici zich in de loop van de tijden ook hebben aangediend, toch
kan men spreken van een ‘rode draad’ die door de verschillende historische werken
loopt: steeds heeft geschiedbeoefening te maken met menselijke gedragingen en
situaties die in hun tijdsverloop worden onderzocht. De mens, hoe geschematiseerd
soms ook voorgesteld, heeft altijd in het centrum van de historische benadering
gestaan. En ik wil nog een stap verder gaan: ik meen dat elke historicus uiteindelijk
moet streven naar een evocatie van de concrete levende mens uit het verleden, een
evocatie die moet steunen én op de logische verwerking van de historische feiten én
op de creatieve verbeelding van de historicus die zichzelf bij zijn onderwerp betrokken
voelt en weet. Alleen dan kan de geschiedenis de
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functie vervullen die haar m.i. in elke maatschappij onmisbaar maakt: het aanbrengen
van kennis, inzichten en waarden ter oriëntatie van de moderne mens. Het inlevend
‘Verstehen’ van Dilthey heeft, geloof ik, nog niets aan belang ingeboet.
De historicus streeft m.a.w. naar een ontmoeting tussen mensen over een tijdsspanne
heen en het is de historicus die het initiatief neemt. Deze immers stelt de vragen aan
het verleden en mede van de aard en de kwaliteit hiervan zal het afhangen welke
soort historiografie bedreven wordt: een factische geschiedschrijving zonder menselijk
gezicht, een anekdotische (zoals b.v. Eileen Powers Middeleeuwse mensen, pareltjes
van historische vertelkunst maar met dikwijls een gemis aan diepte) of tenslotte wat
ik zou willen noemen een existentiële historiografie, die aanleunt bij de nu wat in
onbruik geraakte klassieke, speculatieve of ‘substantiële’ geschiedfilosofie. In deze
laatste vorm speurt de historicus naar een mogelijke zin én van het
geschiedenisverloop én van het menselijke leven zelf. Een dergelijke speurtocht
behoort tot het domein van de geschiedeniswetenschap omdat deze zinvraag niet
weg te denken is uit de bewuste beleving van de eigen én van de verleden tijd.
Ik ben ervan overtuigd dat de echt waardevolle en blijvende historiografie alleen
maar geschreven wordt door historici die hun vraagstelling - althans impliciet - tot
dit existentiële niveau durven doortrekken. En ik geloof dat Toynbee mij juist door
deze kwaliteit zo sterk aanspreekt. In zijn ca. 7.000 bladzijden tellende A Study of
History is het niet in de eerste plaats het daarin ontwikkelde beschavingsconcept dat
mij treft, noch de kunstig opgebouwde metaforen en vergelijkingen, maar het feit
dat in deze totaalreconstructie van het verleden de voortdurende worsteling van de
mens met het probleem van het lijden in de wereld en met de religieuze dimensie
daarvan als het centrale probleem van de mensengeschiedenis naar voren wordt
geschoven. Geschiedenis is voor Toynbee de zoektocht van de mens naar God via
het lijden. Hoe hij deze problematiek in zijn ontmoeting met de beschavingen heeft
gevonden, zal hier verder worden uitgelegd.
Het aantal boeken en artikelen dat Toynbee heeft nagelaten, is indrukwekkend.
Maar bekendheid heeft hij vooral met één magnum opus verworven, zijn tiendelige
A Study of History (1934-1961) waaraan hij dertig jaar van zijn leven besteedde.
Daarin treft men de neerslag aan van zijn zoektocht naar de zin van het
geschiedenisgebeuren, een Odysseia die verloopt via een vergelijkende studie van
de beschavingen.
Aanvankelijk stond Toynbee, geloof ik, alleen maar een vergelijkende
beschavingsgeschiedenis voor ogen waarbij de beschavingen als de enige politieke
en maatschappelijke entiteiten voor een begrijpelijke historische
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studie centraal stonden. Deze wilde hij onderwerpen aan een viervoudige
vraagstelling: hoe komen beschavingen tot stand, hoe verloopt hun groei, wat zijn
de oorzaken van hun ineenstorting en tenslotte hoe verloopt het desintegratieproces?
Het belang en de betekenis van de Hogere Godsdiensten en de religie in het algemeen
blijft hier vooralsnog op de achtergrond.

Ontstaan, verloop, verval van beschavingen
Wat het ontstaan van de beschavingen betreft, vertrekt Toynbee van de twee
traditionele en zgn. wetenschappelijke verklaringsmodellen: de rassentheorie, die
het ontstaan van een beschaving verbindt met ingeboren superieure kwaliteiten van
een bepaald ras en de omgevingstheorie, die een gunstige omgeving als dé voorwaarde
voor het ontstaan van een beschaving ziet. Toynbee verwerpt beide modellen waarmee
hij ook de mogelijkheid verwerpt dat een wetenschappelijke inbreng hier zou kunnen
helpen. Het ontstaan van een beschaving wortelt immers in het mysterie van het
leven zelf en daar moet de traditionele wetenschap verstek laten gaan. Een alternatieve
benadering dringt zich dus op en die verloopt volgens Toynbee via de mythologie.
Mythen reveleren volgens Toynbee het feit dat een scheppende activiteit steeds het
resultaat is van een confrontatie tussen een in rust verkerende persoon en een uitdager
die die rust komt verstoren. Toegepast op het ontstaan van beschavingen, leidt dit
mythologisch gegeven tot het beeld van een in evenwicht verkerende primitieve
gemeenschap die geconfronteerd wordt met een tot dan toe onbekend en moeilijk
probleem. En in de aldus ontstane nieuwe situatie krijgt ze de mogelijkheid om een
creatief antwoord op die uitdaging te geven.
Deze uitdaging-antwoord-relatie is, zoals men weet, een van Toynbee's
sleutelbegrippen. Ik kom er verder nog op terug, maar hier wil ik toch reeds wijzen
op de achterliggende idee: creativiteit hangt blijkbaar nauw samen met een ongunstige
situatie, met een moeilijkheid die overwonnen moet worden: een beschaving moet
veroverd worden, ze wordt nooit ‘gegeven’. Op menselijk vlak betekent dit een
accentuering van het lijden als stimulans voor menselijke creativiteit.
De uitdaginng-antwoord-relatie beheerst verder ook de manier waarop een
beschaving groeit. Het antwoord op een uitdaging leidt niet tot een toestand van
evenwicht, maar tot een situatie van verstoord evenwicht die zich als een nieuwe
uitdaging manifesteert, die dan weer een nieuw antwoord oproept, enz. Als
groeicriterium wijst Toynbee op een toenemende vergeestelijking die zich uit in het
feit dat de uitdagingen waarmee een
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beschaving heeft af te rekenen, steeds meer binnen de grenzen van die beschaving
zelf ontstaan, daar waar ze aanvankelijk van buiten kwamen. Deze ontwikkeling
houdt dan in dat elke groeiende beschaving een steeds sterker benadrukte eigen
identiteit verwerft ten aanzien van de andere. De dragers van deze beweging vindt
Toynbee in een creatieve minderheid die bestaat uit individuele, creatieve
persoonlijkheden.
Deze groeibeweging zou theoretisch eindeloos kunnen blijven voortgaan. De
realiteit is anders. Het geschiedenisverloop toont aan dat de meeste beschavingen
ofwel reeds verdwenen zijn ofwel het stadium van de ineenstorting reeds overschreden
hebben. Deze vaststelling voert hem naar zijn derde vraag, naar de ineenstorting van
de beschavingen. Toynbee wijst hiervoor drie oorzaken aan, waarvan de meest fatale
is de psychologische aberratie van de leidende minderheid. In de war gebracht door
haar aanvankelijk succes, evolueert de creatieve minderheid naar een toestand van
verstoord moreel en mentaal evenwicht, waarna zij, opgezweept door een blinde,
koppige en oncontroleerbare impuls, streeft naar het onmogelijke. (Toynbee duidt
deze drie fasen aan met de Griekse termen koros, verzadiging, hubris, overmoed, en
até, verblinding). De creatieve minderheid verwordt tot een dominerende. Voorbeelden
hiervan zijn volgens Toynbee Athene tegenover de andere Griekse steden, Karel de
Grote, Timoer Lenk, enz.
Het is, geloof ik, de moeite waard hier even te blijven bij stilstaan. De
ontbindingsbeweging wordt immers niet alleen gekenmerkt door de geest van het
Attische drama, maar zij heeft ook een sterke religieuze inslag. Op dit moment van
zijn boek zegt Toynbee het nog niet met zoveel woorden, maar de eigenlijke oorzaak
van het verval schijnt volgens hem te liggen in een falende relatie tussen God en de
mensen. De reden van de ommekeer (peripateia) in het gedrag van de eens scheppende
minderheid zou uiteindelijk liggen in de ziel van de getroffenen zelf, die zich willen
losmaken van God.
Was de ineenstorting in zekere zin de tegenpool van het ontstaan van de
beschavingen, dan is de desintegratiebeweging een soort omgekeerde groeibeweging,
waarin op één welbepaalde uitdaging verschillende mislukte antwoorden worden
gegeven. In deze desintegratieperiode, die in het leven van de beschavingen veruit
de langste duur heeft, komen drie nieuwe instituties aan bod: een Algemeen Rijk,
een Algemene Kerk en de Barbaarse Stammen. In het desintegratieproces van de
Helleense beschaving zijn dit het Romeinse Keizerrijk, de organisatie van het
Christendom en de Germaanse Volkeren.
Deze drie instellingen roepen een nieuwe vraag op. Toynbee is namelijk
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van oordeel dat de Algemene Rijken, de Algemene Kerken en de Barbaarse Stammen
tegelijk de epiloog van de oude én de proloog van de nieuwe beschaving vormen.
Ze kunnen dus niet binnen het kader van één beschaving besproken worden en
Toynbee's aanvankelijke omschrijving van de beschavingen als de enige intelligibele
eenheden voor historische studie, houdt geen stand meer. Tot op zekere hoogte
moeten zij nu de plaats ruimen voor de Hogere Godsdiensten, die hun concretisering
vinden in de Algemene Kerken. Op die manier komen we tot de volgende
geschiedvoorstelling, waarbij de opeenvolging niet enkel chronologisch en
genealogisch is maar ook kwalitatief: 1. Primitieve gemeenschappen, 2. Beschavingen
van de eerste graad (a. de Minoïsche Beschaving), 3. Beschavingen van de tweede
graad (o.a. de Helleense Beschaving) en 4. Hogere Godsdiensten. Op deze manier
wordt de waarde van de beschavingen bepaald door de wijze waarop zij hebben
bijgedragen aan het tot stand komen van de Hogere Godsdiensten.
Het religieuze fenomeen wordt nog eens geaccentueerd in de verdere bespreking
van de ontmoeting tussen de beschavingen. Een confrontatie tussen twee gelijktijdig
bestaande beschavingen kent een fatale afloop, tenzij ze resulteert in een aanvaarding
van een universele Godsdienst waarin de mensen elkaar vinden in één Broederschap
met God als Vader. Hét voorbeeld van deze evolutie is voor Toynbee Paulus, die op
basis van zijn afkomst en zijn opvoeding zowel met de joodse beschaving als met
het Hellenisme in aanraking kwam. Uiteindelijk koos Paulus noch voor het een noch
voor het andere. De beide rivaliserende beschavingen transcenderend, bekeerde hij
zich tot het Christendom, waardoor hij toetrad tot die universele Gods-gemeenschap
waarin, over de beschavingsgrenzen heen, de mensen elkaars broeders zijn. Ook in
zijn bespreking van de toekomst van de westerse beschaving komt Toynbee in het
spoor van de Hogere Godsdiensten terecht. Zelfs wanneer de mens alle uitdagingen
succesvol kan beantwoorden, dan nog zal de spanning tussen goed en kwaad nooit
uit de wereld verdwijnen, want elk kind dat geboren wordt is telkens weer beladen
met de erfzonde. En de enige manier om deze fundamentele uitdaging met succes te
bestrijden is de toewending tot God.
Dit laatste wordt nog verder uitgewerkt in het slothoofdstuk van de Study: De
inspiratie van de historici. Hoe sterk autobiografisch en teleologisch dit stuk getint
is, blijkt al onmiddellijk uit de aanhef, waar Toynbee verklaart dat het doel van zijn
leven als mens en als historicus ligt in het zoeken en vinden van God. In het verlengde
van deze persoonlijke belijdenis en geruggesteund door zijn analyse van de
beschavingen, besluit Toynbee dat de menselijke toekomst alleen in Gods handen
veilig is.
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In deze hier in het kort geschetste ontwikkeling van de beschavingen ziet Toynbee
steeds weer de diverse evolutiestadia weerspiegeld in het individueel menselijk
gedrag. Het zijn steeds individuen die aan de basis liggen van de opeenvolgende
fasen. Bekijken we deze nog eens opnieuw, dan valt het op dat er in de gang van de
beschavingen drie cruciale momenten zijn: het ontstaan van de beschavingen, hun
ineenstorting en tenslotte de doorbraak van de Hogere Godsdiensten. Telkens keert
het stramien van de uitdaging-antwoord-relatie terug, zij het niet steeds met dezelfde
accentueringen. Een verklaring daarvoor is m.i. te vinden in Toynbee's visie op de
door de erfzonde getekende mens. Ik weet dat een dergelijke benadering door vrijwel
alle commentatoren tot nu toe sterk verwaarloosd is. Maar ik blijf erbij dat we de
kern van Toynbee's uitdaging-antwoord-theorie niet kunnen begrijpen als we geen
oog hebben voor deze erfzondeproblematiek, die - vaak impliciet - als een rode draad
door heel de Study loopt.

Toynbee's visie op erfzonde en lijden
Toynbee zelf heeft de term ‘erfzonde’ niet zo dikwijls gebruikt. Meestal vertrekt hij
van wat in zijn ogen een van de gevolgen van de erfzonde is, het egocentrisme, de
mens die zich het centrum van het universum waant. Met deze omschrijving bedoelt
hij het verschrikkelijke dilemma waarvoor elke mens geplaatst wordt: aan de ene
kant is de gerichtheid op zichzelf een noodzakelijk kenmerk van ieder mens: zij
waarborgt de onafhankelijkheid en autonomie van het individu t.o.v. zijn omgeving
en het universum, maar aan de andere kant houdt ze ook een intellectuele en morele
dwaling in, want geen enkel schepsel is het centrum of heeft het recht zich als het
centrum van het universum te zien. Dit toch geloven en ernaar handelen leidt tot de
zonde van de hybris, die o.m. in de Griekse en Christelijke mythologieën de dood
van de overtreder meebrengt. Dit egocentrisme totaal uitschakelen houdt echter ook
een gevaar in, namelijk een zichzelf uitdoven, een totaal opgeslorpt worden door
zijn omgeving, door het universum. Zowel in het ene als in het andere geval wordt
de mens geconfronteerd met het lijden, wordt het leven geconfronteerd met de dood.
En in beide gevallen lijkt dit lijden op het eerste gezicht zinledig te zijn. Het standpunt
van de historicus, wiens taak het is zich vertrouwd te maken met het leven van andere
mensen, van nu en vroeger, is een van de mogelijke standpunten die de mens kan
innemen om meer inzicht te krijgen in deze problematiek van het egocentrisme. Hoe
heeft de mens tot nog toe geprobeerd dit probleem op te lossen? Het is een probleem
van relatio-
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nele aard. Het gaat om de relatie tussen het individu en zijn omgeving, zijn
medemensen en verder een Absolute Realiteit die de mens overstijgt, God. De manier
waarop de mensen deze moeilijkheid hebben benaderd, ligt volgens Toynbee ten
grondslag aan het ontstaan van de verschillende vormen van Godsdienst.
In een eerste fase gaat de mens over tot een vergoddelijking van de natuur. Deze
fase strekt zich uit over honderdduizenden jaren, de periode waarin de mens reeds
bezig is met het overwinnen van de niet-menselijke natuur zonder er evenwel reeds
volledig meester over te zijn. Deze Natuuraanbidding loopt tot het ontstaan van de
beschavingen, wat evenwel niet wil zeggen dat er geen belangrijke restanten verder
blijven leven in de latere religies. Zo bijvoorbeeld in het Christendom in het beeld
van de Moeder en het Kind en in het sacrament van Brood en Wijn. Het is tragisch,
zegt Toynbee, dat de mensheid in haar beheersing van de niet-menselijke natuur
gedacht heeft daarmee ook de natuur die in de mens zelf leeft te hebben overwonnen.
De afgrond van het onderbewuste is sinds de ontdekking van de intelligentie en de
vrije wil (Griekenland) ernstig onderschat. Dat heeft de mens vaak blind gemaakt
voor het feit dat onder dat laagje rationaliteit de menselijke natuur nog even wild is
als vroeger en nog steeds de twee kenmerken draagt die ook in de kosmische natuur
zijn aan te treffen. De Natuur heeft immers een Janus-karakter. Zij is tegelijk een
creatieve en een destructieve kracht, zij is tegelijk slachtoffer en beul, een beeld dat
men ook aantreft in de godsdiensten. Zo bijvoorbeeld op een eenvoudige manier in
de Babylonische versie van het Summerische scheppingsverhaal, waar de
aanvankelijke monster-godin, de draak Ti-âmat, die zich tegen haar eigen
nakomelingen keert, uiteindelijk zelf valt door de hand van de jonge god Mardouk,
waarna haar lichaam de schepping van de aarde en het heelal mogelijk maakt.
Deze polarisatie in de Natuur tussen een Natuur-monster en een Natuur-slachtoffer,
opent voor de verdere uitbouw van de religie twee mogelijkheden. De eerste vindt
men terug in het bijbelse verhaal over koning Mesa van Moab, die zijn oudste zoon
slachtoffert om zijn rijk te redden, de tweede in de kruisdood van Christus. Het eerste
voorbeeld is een uiting van een cultus geïnspireerd door de Natuur als vernietigend
monster, waarin gestreefd wordt naar aanbidding en verheerlijking van eigen macht,
aanbidding van de mens zelf. Het tweede sluit aan bij de Natuur als slachtoffer,
waarin de mens geleid wordt tot de verering van een God die het voorbeeld geeft
van onbaatzuchtigheid en liefde tot het uiterste. Historische gevallen van de eerste
vorm vindt Toynbee terug in de aanbidding van lokale goden, vooral in de
beschavingen van de eerste en de
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tweede generatie, maar ook nog in de huidige Moderne Tijd. Door de verbinding
tussen een godheid en een welbepaalde plaats ontstaan een collectief egocentrisme
en een uitverkoren-volk-mentaliteit, die zich geroepen voelen om de dienst aan de
eigen geprivatiseerde godheid een zo ruim mogelijke verspreiding te geven. Godheid
en Staat vallen dan samen en dit is dikwijls de oorzaak geweest van onnoemelijk
veel oorlogsleed. Volkeren handelen alsof zij het centrum van de wereld zijn waarnaar
andere volkeren zich hebben te voegen.
Brengen we dit over in de terminologie van Toynbee's beschavingssysteem, dan
staat wat hij noemt de dominerende minderheid hier model voor. Bijvoorbeeld Athene.
Deze relatief kleine gemeenschap was aanvankelijk een vruchtbare voedingsbodem
voor een aantal schitterende beschavingsexploten, tot zij in de tweede helft van de
5e eeuw verscheurd werd door een dodelijke oorlog met de andere Griekse steden.
Eens de ‘opvoedster’ van Hellas, evolueerde zij, zoals Thucydides beschrijft, tot een
tirannieke macht, die zichzelf in het centrum van haar wereld plaatste. Dat was haar
ondergang en de ondergang van de Griekse beschaving. Later gebeurt hetzelfde met
Dea Roma en de cultus van Divus Caesar. In die vergoddelijkte staten en personen
ziet Toynbee niets anders dan pogingen om de eigen macht te vergroten ten koste
van de medemensen, pogingen die men rechtvaardigt door ze een soort goddelijk of
alleszins bovenmenselijk aureool te geven. En steevast leidt dit naar de eigen
vernietiging, zoals reeds verwoord zit in de Griekse hybrisgedachte en de zondeval
van de duivel.

Hogere Godsdiensten
Een reactie hiertegen vormt volgens Toynbee het ontstaan van de Hogere
Godsdiensten: Christendom, Islam, Judaïsme, Boeddhisme, Zoroastrisme en
Hindoeïsme. Zij hebben gemeen dat ze tegen de machtshonger het lijden plaatsen,
het lijden niet om het lijden maar uit liefde voor de naasten. Op die manier wordt
het dilemma van het egocentrisme op een zinvolle manier doorbroken.
In het Athene van de 5e eeuw werd dit reeds beleden - en hier volgt Toynbee tot
op zekere hoogte Bergson en diens Les deux sources de la morale et de la religion
- door Socrates. Midden in een uiteenvallende gemeenschap trad hij naarvoren met
een nieuw ideaal, dat van een in elk individu geïncarneerde daimoon (god) die ieder
leidde in zijn omgang met en voor de anderen. Dit en de omstandigheden van zijn
dood, vinden zowel Berg-
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son als Toynbee, maken Socrates eerder tot een voorloper van de joodse en christelijke
martelaren dan van de latere filosofen.
De Hogere Godsdiensten brengen een Absolute Realiteit in het menselijke blikveld,
die ofwel gevonden wordt in de menselijke ziel (Boeddhisme) ofwel verschijnt als
een God die tegelijk almachtig en volledig liefde is, in beide gevallen een zichzelf
opofferende God, die het lijden aanvaardbaar maakt. Ze ontstaan temidden van de
ontbinding van een tweede-generatie-beschaving en schieten eerst wortel in de laagste,
dikwijls meest uitgebuite bevolkingsgroep. Hun verschijningsmoment komt in
Toynbee's beschavingsstructuur dus op een ogenblik dat in opeenvolgende
beschavingen het failliet van de cultus van de mens is gebleken en ook het Algemene
Rijk geteisterd wordt door een spiritueel vacuüm. Op een negatieve manier dus maakt
de stervende beschaving de weg vrij voor de Hogere Godsdienst en zo wordt een
stap voorwaarts gezet in de voltrekking van de zin der geschiedenis.
Aan het begin van de Westeuropese beschaving - de derde in lijn - staat het
Christendom. In de termen van uitdaging-antwoord uitgedrukt, betekent dit dat vanaf
de 5e eeuw v.C. de eens creatieve Helleense minderheid verworden is tot een
dominerende, die geen valabele antwoorden meer wist te formuleren op de uitdagingen
van de tijd en haar toevlucht moest zoeken in de oprichting van een Algemeen Rijk,
het Romeinse Keizerrijk. Hiertegen heeft, geïnspireerd door een goddelijk voorbeeld,
een aanvankelijke proletarische minderheid een nieuw wereldbeeld geconcipieerd
als antwoord op de uitdaging die een in ontbinding verkerend Rijk haar stelde. Op
die manier ligt het Christendom aan de basis van de Westeuropese beschaving. Maar
wat blijft er over van de oorspronkelijke Christelijke idealen van een zichzelf
wegcijferende liefde? De Westeuropese geschiedenis wordt gekenmerkt door een
groot aantal oorlogen, waaronder niet te vergeten, een aantal afschuwelijke
godsdienstoorlogen. Manu militari heeft zij de wereld veroverd. Een groot deel van
de niet-Westerse wereld spuwt de dag van vandaag de Westeuropese erfenis uit. De
kerk is op zoek naar een nieuwe identiteit en het gevoel van onbehagen over een
verloren spiritualiteit is wijd verbreid. Wat is hier scheef gelopen en hoe?
Een historicus, zegt Toynbee, kan en mag rekening houden met en geloof hechten
aan de mogelijkheid dat God zich aan de mensen gemanifesteerd heeft om hen te
helpen bij het zoeken van een heil dat zij, aan zichzelf overgelaten, niet zouden
vinden. Maar wantrouwig moet hij toekijken wanneer hij hoort verkondigen dat de
bedoelde religieuze openbaring uniek zou zijn en zich tot één volk zou beperken. Op
die manier immers krijgt men gewoon een variante op het vroegere collectieve
egocentrisme.
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En dit is precies met het Christendom en de andere Hogere Godsdiensten gebeurd.
Reeds vroeg in zijn bestaan heeft het Christendom af te rekenen gekregen met
twee fundamentele uitdagingen, waarvan vooral de laatste (voorlopig?) fataal is
geweest. De eerste was de keizerlijke proclamatie tot staatsgodsdienst in de 4e eeuw,
waardoor het Christendom geïdentificeerd dreigde te worden met een aardse politieke
macht en zich ook zo zou gedragen. Als reactie daartegen wordt in de Middeleeuwse
maatschappij een poging ondernomen om een Respublica Christiana op te richten
waarin, los van elke aardse staatsomschrijving, alle mensen een plaats zouden vinden.
Dit antwoord is weinig succesvol gebleken: de kerk als instelling ging zichzelf
uiteindelijk vergoddelijken, zichzelf als doel voorstellen. Hierdoor werd zij enorm
gevoelig voor de politieke macht, een gevoeligheid die een voor de kerk tragisch
hoogtepunt bereikte in de strijd om de realisatie van de pauselijke aanspraak op de
wereldheerschappij in de Investituurstrijd. Van toen af ging het duidelijk bergaf. Het
pausdom werd het toneel van innerlijke twisten, pausen traden op als krijgsheren en
wereldlijke heersers, het Christendom wordt niet meer gezien als een uitdrukking
van een zich opofferende liefde maar als een middel om macht te verwerven. De
interne scheuring en de godsdienstoorlogen van de 16e en 17e eeuw zijn hiervan een
logisch gevolg: in het spirituele vacuüm dat in al die eeuwen gegroeid is, plaatst de
naar nieuwe zekerheden zoekende mens nu zelf gefabriceerde goden: techniek,
nationalisme, communisme, fascisme. Tragisch was volgens Toynbee het feit dat in
de koloniale periode die hiermee samenviel, de niet-Europeanen geconfronteerd
werden met deze gelaïciseerde, ontspoorde maatschappij waarin het Christendom
nog slechts in naam aanwezig was. Wat een grote ontmoeting tussen de volkeren
had kunnen worden, werd een loutere machtsstrijd. Om uit dit inferno te geraken,
rest volgens Toynbee de mens niets anders dan opnieuw een deemoedige toewending
tot de goden van de Hogere Godsdiensten.
In Toynbee's evocatie van zoveel eeuwen geschiedenis zal niet iedereen met alles
akkoord gaan. Persoonlijk kan ik deze totaalvisie niet meer naast me neerleggen.
Uiteindelijk roept Toynbee een beschavingsbeeld op dat ik, om me heen kijkend,
herken en zijn heroïsche poging om de verleden mens met zijn lijdensproblematiek
in één beeld te vatten en daarin een zoektocht te zien naar God, komt mij inhoudelijk
nergens als onzinnig of zelfs gewoon als vreemd over. Dat Toynbee vanuit zijn
persoonlijke lijdenservaring zowel in het macrocosmische als in het microcosmische
vlak, zichzelf voortdurend engageert in zijn geschiedbenadering maakt
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m.i. de dialoog met deze Britse historicus nog reëler. Op hem is het woord van Goethe
van toepassing: ‘Ik kan beloven oprecht te zijn, maar niet onpartijdig’.
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China's buitenlandse politiek
L.L.S. Bartalits
De veranderingen in de buitenlandse politiek van de Volksrepubliek China in de
laatste jaren spruiten voort uit een aantal recente ontwikkelingen: de verslechtering
van de Amerikaans-Russische betrekkingen en de vermindering van de militaire
dreiging van de Sovjetunie; teleurstelling over de economische contacten met de
kapitalistische landen, vooral Amerika; de voortslepende politieke problemen met
de regering-Reagan, vooral omtrent de wapenleveringen aan Taiwan; het besef dat
handel met de Derde Wereldlanden en de Sovjetbloklanden ten dele beter aansluit
bij de Chinese economische ontwikkeling; tenslotte de verdere ont-ideologisering
van het Chinese politieke leven en de consolidatie van het leiderschap van Deng
Xiaoping cum suis1.

Pragmatischer aanpak
Men krijgt de indruk dat er in leidende Chinese kringen niet altijd eensgezindheid
heerst over het buitenlands en het defensiebeleid. De huidige Chinese strategische
planning wordt diepgaand beïnvloed door beleidsdebatten, onenigheid binnen de
beleidsorganen en institutionele geschillen, en het is niet altijd mogelijk een coherente
Chinese beleidsstrategie te onderscheiden. Traditionele strategische denkbeelden
hebben plaats gemaakt voor een pragmatischer en flexibeler strategie, die resulteert
in een meer passende, zij het nog niet volmaakte, Chinese verdediging. Hoewel het
belang van een ‘Volksoorlog’ niet wordt onderschat, valt de nadruk steeds meer op
moderne bewapening, inclusief kernwapens. De potentiële bedreiging van de kant
van de Sovjetunie kan volgens de Chinese strategen drie

1

Voor meer informatie zie Drs. Ruud Kreutzer, China benut grotere speelruimte in de
buitenlandse politiek, in Internationale Spectator, mei 1983, p. 261. Ook Edmund Lee,
Beijng's Balancing Act, in Foreign Policy, zomer 1983, pp. 27-46.
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vormen aannemen: die van een invasie (naar het voorbeeld van Afghanistan), van
een beperkte grensoorlog en van een kernoorlog. Zij menen dat China de beide eerste
vormen kan voorkomen door te dreigen met respectievelijk een Volksoorlog met
moderne middelen en het inzetten van zeer modern uitgeruste strijdkrachten. De
mogelijkheid van een kernoorlog blijft een probleem, waarvan de omvang echter zal
afnemen naarmate China's nucleaire macht toeneemt.
De pragmatische Chinese strategie moet worden gezien in een bredere politieke
context. Het is duidelijk dat de Volksrepubliek China de doctrine van de
onvermijdelijke wereldoorlog reeds lang heeft afgeschreven. Om die reden is militaire
planning in het algemeen minder belangrijk geworden. Het politieke klimaat tussen
China en de Sovjetunie schijnt bovendien - zij het slechts op enkele punten - te
verbeteren. Zo bood president Brezjnev in maart en september 1982 aan, de
onderhandelingen over de wederzijdse grenzen te hervatten. China heeft zijn aanvallen
op de buitenlandse politiek van de Sovjetunie getemperd en bestempelt thans zowel
de Verenigde Staten als de Sovjetunie als hegemonisten. In oktober 1982 kwamen
China en de SU overeen hun bilaterale gesprekken, die na de invasie in Afghanistan
waren opgeschort, te hervatten. Eveneens in oktober 1982 - tijdens het bezoek van
de leider van de pro-Russische Franse Communistische Partij, Georges Marchais,
aan Peking - werden van Chinese zijde zelfs toespelingen gemaakt op een mogelijk
herstel van de sinds 1966 verbroken banden tussen de communistische partijen van
China en de SU. Maar daarmee is de ontspanning tussen China en de SU nog geen
voldongen feit. China wacht duidelijk nog steeds op concrete gebaren van goede wil.
Zo zou b.v. een vermindering van de Russische troepen langs de westelijke Chinese
grens tot een doorbraak kunnen leiden. De militaire dimensie van de relaties tussen
China en de SU bevordert het streven naar ontspanning op twee manieren. China
voelt zich steeds meer in staat de potentiële bedreiging van de SU alléén - zonder de
VS, de bondgenoot die China teleurstelde - het hoofd te bieden en zal waarschijnlijk
slechts met de SU onderhandelen vanuit een positie van macht2.

Verlangen naar erkenning als grote mogendheid
Tijdens de in maart 1983 begonnen tweede overlegronde tussen Peking en Moskou
streefden de Chinese onderhandelaars naar een erkenning van

2

Zie ook G. Segal, The Soviet threat at China's gates, in Conflict Studies, nr. 143 (1983), pp.
3-22.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

254
de internationale betekenis van hun land - niet in de toekomst maar nu. En daarvoor
heeft China niet de landen van de Derde Wereld nodig, die even zelfbewust zijn als
de Volksrepubliek: zonder bruikbare relaties met de beide supermogendheden heeft
China vanwege zijn beperkte economische en militaire macht weinig speelruimte.
Het streven van Peking naar een leidende positie in de wereld komt niet alleen
voort uit het bewustzijn van historische en geografische grootheid, maar tevens uit
de behoefte aan flankendekking voor de modernisering van de Volksrepubliek. De
opvolgers van Mao Tsjetoeng streven naar een militair en economisch sterk China,
onafhankelijk en met een sterk nationaal bewustzijn. Pragmatisch als ze zijn, is het
voor hen én vanzelfsprekend én van ondergeschikt belang, dat China ‘socialistisch’
is.
China's wereldbeschouwing is niet op ideologisch maar op nationaal denken
gebaseerd. Wil China opnieuw de grote mogendheid worden die het in het verleden
duizenden jaren lang geweest is, dan moet het met de hulp van de ontwikkelde landen
‘moderniseren’. En dat is alleen mogelijk als de wereldvrede gehandhaafd blijft. De
machtsstrijd tussen de VS en de SU brengt de wereldvrede echter in gevaar en van
beide machten acht China de SU de gevaarlijkste. Daarom is de wil van China om
behalve tot het Westen ook tot de SU toenadering te zoeken, ingegeven door nationale
en internationale belangen en niet door het streven naar een communistisch
bondgenootschap. Om dezelfde reden wijst Peking de suggesties van het Kremlin
voor een ‘speciale relatie’ af, zoals Moskou die van de door communisten geregeerde
landen eist. In hun internationale betrekkingen willen de Chinezen geen onderscheid
maken tussen socialistische en andere landen. Een eigen opvatting van het socialisme
is voor Deng Xiaoping het fundament zowel voor de binnenlandse als voor de
buitenlandse politiek. Internationaal is het voor China van belang om niet met de SU
over één kam geschoren te worden. Van Russische diplomaten in Peking valt te
vernemen dat Moskou pas na de machtswisseling in het Kremlin de eis van ‘speciale
betrekkingen’ stilzwijgend heeft laten vallen.
Economisch wijkt China sterk af van het Russische model door veel meer vrijheid
voor het particulier initiatief3 en meer persoonlijke vrijheid, al worden kritiek op de
partij en op het socialisme en contacten met buitenlanders niet getolereerd. Zo kan
Peking rustig culturele en sportieve con-

3

Een dieper gaande analyse in M.C. Bergère, Chine: une diplomatie de l'ambiguïté. Le poids
des facteurs économiques dans les relations internationales de la Chine, in Politique
Etrangère, Jg. 47, nr. 4 (1982), pp. 903-913.
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tacten met de Oostbloklanden leggen, zonder ervoor beducht te hoeven zijn dat
Chinese sportlieden en studenten in Sovjetbloklanden asiel zullen vragen.
Niemand durft echter iets te voorspellen over een wezenlijke vooruitgang van
China's betrekkingen met het Oostblok. Dat hangt samen met de ‘hinderpalen’ die
China geformuleerd heeft: drie ten aanzien van de SU en één ten aanzien van de VS.
Ten aanzien van de Sovjetunie zijn dat de bezettingen van Afghanistan en Cambodja
en de troepenconcentraties langs de Chinese westgrens: die worden door Peking als
een directe bedreiging gezien. Ten aanzien van de VS is het Taiwan, dat voor Peking
strategische en hegemonistische aspecten heeft, maar geen probleem vormt voor 's
lands veiligheid.
Verder hoedt Peking er zich wel voor om die hinderpalen publiekelijk te evalueren.
Veel wijst erop dat Peking vooral beoogt Cambodja los te weken uit de invloedssfeer
van de SU en van Vietnam. Met de bezetting van Afghanistan en de aanwezigheid
van Russiche troepen langs de westgrens wil Peking voorlopig wel even goed (of
slecht) leven als andere landen die zich door de SU bedreigd voelen.
Leidende functionarissen in Peking blijven onverdroten verklaren dat het lang zal
duren voor er een wezenlijke vooruitgang in de verhouding tot de SU tot stand komt.
Dat kan ook bedoeld zijn om aanzetten tot wijzigingen te camoufleren. In ieder geval
bedrijft Peking geen trapeze-politiek tussen de supermogendheden, maar is zich
terdege bewust van de taktische voordelen die uit de rivaliteit tussen beide
supermogendheden te halen zijn. Wezenlijke vooruitgang is derhalve in de nabije
toekomst niet te verwachten. De VS kunnen China's vertrouwen winnen door een
verstandig Taiwan-beleid, maar de SU zal het in dat opzicht moeilijker hebben.
Bureaucratische en ideologische punten van overeenkomst maken toenadering niet
gemakkelijker, want China en de SU baseren hun beleid op macht en op gelijke
maatstaven; bovendien worden vroegere ervaringen niet gemakkelijk vergeten. Er
bestaat weinig kans dat Peking te goedgelovig zal zijn ten aanzien van de Russen,
omdat de leiders het Sovjet-systeem, dat ook het hunne is, in alle details kennen4.

Toenadering via plaatsvervangers
Na de beeïndiging van de tweede ‘overlegronde’ zijn China en de SU niet veel dichter
tot elkaar gekomen. De grote ‘hinderpalen’, de door Peking

4

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 maart 1983, p. 12.
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als hegemonistische politiek bestempelde directe en indirecte militaire interventies
in andere landen (in het bijzonder in Cambodja en Afghanistan) blijven bestaan.
Toch is Peking niet ontevreden, want de Chinese leiders streven in de dialoog met
Moskou voorlopig niet naar grote, maar naar kleine stappen voorwaarts, en wel op
minder essentiële punten: het doel is een langzaam, experimenterend en beheerst
groeien van de culturele en handelsbetrekkingen. Over ideologie wordt niet gepraat.
Peking bepaalt hierbij het tempo en de omvang, aangezien Moskou bij de
uitwisseling van studenten, geleerden, journalisten en kunstenaars en bij de
economische samenwerking graag verder zou gaan. Peking wenst geen opvallende
culturele uitwisselingen. Peking gaat er wel mee akkoord de handel met de SU tot
een tegenwaarde van ongeveer een miljard dollar te verdrievoudigen, maar wijst het
aanbod van Moskou af om te helpen bij de modernisering van verouderde, indertijd
door de Russen geleverde industriecomplexen. Evenmin wil Peking praten over een
verklaring over het afzien van geweld: het beschouwt een dergelijke verklaring als
waardeloos, zolang de militaire interventies van de SU blijven voortduren.
Volgens Chinese regeringskringen heeft Peking Moskou duidelijk gemaakt meer
interesse te hebben voor een terugtrekking van Russische troepen uit Mongolië dan
voor een vermindering van de Russische strijdkrachten langs de grens met China.
Nog steeds vanwege de aanwezigheid van troepen buiten de grenzen van de SU is
Peking evenmin bereid om de SU te verzekeren dat het dat land als een ‘socialistisch’
land beschouwt, iets wat de Russen ten aanzien van de Volksrepubliek China wel
gedaan hebben. Om dezelfde reden wijst Peking voorlopig ook het aanknopen van
gesprekken met de Communistische Partij in de SU af.
De Chinese communisten streven wel naar betrekkingen met communistische
partijen in andere Oosteuropese landen, hoewel er na de beeïndiging van de tweede
overlegronde met de Russen nog weinig concrete vooruitgang te bespeuren viel. Het
is echter niet uitgesloten dat het contact met andere communistische partijen (met
goedkeuring van Moskou) beter zal vorderen dan dat met de SU en haar
Communistische Partij. Die toenadering via ‘plaatsvervangers’ zou eerder tot de
gewenste verbetering van de bilaterale betrekkingen tussen China en de SU kunnen
leiden, omdat Peking zo zijn scherpe afwijzing van het Russische streven naar
hegemonie niet hoeft op te geven en de SU dat streven kan handhaven. Van de
Oosteuropese landen streeft met name de DDR naar betere betrekkingen met Peking.
De reden is vooral de concurrentie met de Duitse Bondsrepubliek, die ook goede
betrekkingen met China onderhoudt. Peking wil daarom ten aanzien van de DDR
niet overijld te werk gaan om de vriendschap van
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de Bondsrepubliek niet te verspelen. Berichten uit het buitenland dat Peking de DDR
als een modelstaat beschouwt, werden door de Chinese leiders onjuist genoemd.
China zoekt een eigen weg en heeft geen buitenlandse voorbeelden nodig, vonden
zij5.
Men dient de goede verhouding die Peking met Oosteuropese landen en partijen
zoekt, niet te hoog aan te slaan. Sedert zij voor een eigen weg naar het socialisme
gekozen hebben, beschouwen de Chinezen dat als een grondrecht van elke
communistische partij.

Geen werkelijke ontspanning
Zoals reeds vermeld, is er de laatste jaren tussen de Chinezen en de Russen een
bescheiden opleving geweest van de contacten op wetenschappelijk, cultureel en
economisch vlak. Er bestaan evenwel geen werkelijke aanwijzingen ter ondersteuning
van Russische hints aan Amerikaanse bezoekers over een ‘aanzienlijke ontspanning’
met China. Volgens Chinese woordvoerders tracht Moskou zijn eigen China-kaart
uit te spelen en is er geen werkelijke toenadering tussen beide landen in zicht6.
Waarom wantrouwt Peking Moskou? De voornaamste reden blijft de vrees voor
de Russische ambities in Azië: het ‘Cuba van het Oosten’, zoals de Chinezen Vietnam
noemen, is een bijna onoverkomelijk obstakel voor de Chinees-Russische toenadering.
De Vietnamese bezetting van Cambodja wordt door de Chinezen als een directe
bedreiging van hun nationale veiligheid beschouwd. Het Russische gebruik van de
Vietnamese vloot- en luchtmachtfaciliteiten te Cam Ranh en Danang wordt gezien
als de eerste stap naar een overheersing van de Straat van Malakka. De Chinezen
geloven dat omsingeling van de Volksrepubliek het doel is van Moskou's strategie
in Vietnam en Afghanistan.
De botsingen begin mei jl. aan de Chinees-Vietnamese grens, de ergste sinds de
oorlog van 1979 tussen beide landen, kunnen tot gevolg hebben dat de betrekkingen
verder verslechteren, ondanks de Chinese instemming met de opening van een
diplomatieke dialoog met het Kremlin. Buiten China ziet men het aan de macht
komen van Andropov dikwijls als een kans op Chinees-Russische détente. Nu hebben
de ouvertures van Andropov de Chinese deskundigen wel aangespoord om te speuren
naar zijn bedoelingen, maar zij beschouwen hem als een wel bezonnen, doch ge-

5
6

Ibid., 24 maart 1983, p. 12.
Aldus Jiri Valenta, in The International Herald Tribune, 18 mei 1983, p. 4.
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vaarlijke hardliner, wiens optreden in hoge mate bepaald wordt door zijn
KGB-ervaringen. Andropovs poging tot normalisering van de Russische betrekkingen
met China wordt in Peking geïnterpreteerd als een verandering in tactiek, niet in
strategie.
Het Chinese scepticisme mag de Amerikaanse beleidmakers echter niet verleiden
tot de comfortabele veronderstelling dat de VS dan wel een ‘special relationship’
met de Volksrepubliek zouden hebben. De Chinese evaluatie van de Sovjetintenties
komt wel enigszins overeen met die van de regering-Reagan en de Chinezen schijnen
voldaan te zijn over de ‘energieke maatregelen’ van Washington tegen het
Sovjet-expansionisme. Zij geloven dat Reagans beleid een Russische invasie in Polen
heeft helpen voorkomen en prijzen het Amerikaanse defensie- en
wapenbeheersingsbeleid - inzonderheid de Amerikaanse weigering een verplaatsing
van de SS-20 raketten naar het Aziatische deel van de SU te aanvaarden. Peking
prijst ook de Amerikaanse militaire hulpverlening aan Thailand. Tegelijkertijd staan
de Chinezen kritisch tegenover de ‘weifelingen’ in Amerika's harde opstelling
tegenover de SU. Zij vallen Reagans ‘passieve diplomatie’ jegens de Volksrepubliek
aan, evenals zijn ‘anti-communistisch sentiment’, waaraan zij de mislukking van de
totstandkoming van een tegen Moskou gerichte ‘strategische consensus’ wijten.
Niettemin zijn sommige Chinese deskundigen persoonlijk van oordeel dat Reagan
de meest gekwalificeerde presidentskandidaat voor 1984 is, misschien de enige die
in staat is de imperialistische ambities van de SU in te tomen. Ze geven te verstaan
dat persoonlijke diplomatie, misschien een topontmoeting met Deng Xiaoping, de
geschillen zou kunnen helpen overwinnen7.

China en de Sovjetbloklanden
Peking was ten tijde van Mao Tsjetoeng in Oosteuropese landen geïnteresseerd als
deze afstand namen van Moskou, zoals Albanië en Roemenië. In 1976, toen Mao
Tsjetoeng overleed, waren de betrekkingen met de andere Oosteuropese landen
oppervlakkig en kil. Kort na Mao Tsjetoengs dood veranderde China van koers.
Peking nam weer contact op met de Joegoslavische Bond van Communisten en brak
kort daarna met Albanië. Het zag ernaar uit dat ook de belangstelling voor andere
Oosteuropese landen zou toenemen; er was met name interesse voor de economische
modellen

7

Neue Zürcher Zeitung, 12 mei 1983, p. 2.
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van Hongarije, Polen en Joegoslavië. De betrekkingen bleven echter toch op het oude
niveau, waartoe wellicht de opening van Peking tot het Westen en Japan en de ruzie
met de SU bijdroegen8.
China lijkt de tijd nu rijp te achten voor een nieuwe aanpak. De relatie met de VS
heeft aan aantrekkelijkheid ingeboet en Peking heeft meer aandacht gekregen voor
het Europese politieke en economische potentieel. De voorzichtige pogingen om de
relaties met de SU te verbeteren hebben ook de weg geopend naar een herziening
van het beleid jegens het Oostblok als geheel. Chinese economische planners en
bestuurders beginnen de opvatting te koesteren dat produkten uit het Oostblok in
bepaalde opzichten de Chinese behoeften beter bevredigen dan die uit de
kapitalistische landen. De Chinese partij spant zich in om de relaties met orthodoxe
(pro-Russische) communistische partijen in West-Europa te herstellen, hetgeen als
middel tot betere betrekkingen met de Oosteuropese partijen heeft gediend. De handel
tussen China en Oost-Europa is, evenals die met de SU, toegenomen, al is de Chinese
handel met de SU nog slechts een fractie van de handel met het Westen. Er zijn
uitwisselingen op het gebied van cultuur, onderwijs en sport. In mei jl. bezocht een
hoge functionaris van het Chinese Ministerie van buitenlandse zaken Oost-Berlijn,
Warschau en Boedapest en ging een andere functionaris naar Praag en Sofia. Deze
bezoeken werden overschaduwd door het met veel publiciteit omgeven bezoek dat
de Chinese partijleider Hu Yaobang medio mei jl. aan Roemenië en Joegoslavië
bracht en waaraan een hele reeks eerdere Chinese bezoeken vooraf was gegaan. De
bezoeken aan de andere Oosteuropese landen waren daarentegen de eerste sinds aan
het begin van de jaren zestig de contacten verbroken werden.
Uit deze voorzichtige opening mogen geen overdreven conclusies worden
getrokken. Peking houdt eraan vast dat niet in zee wordt gegaan met communistische
partijen die zich mengen in de aangelegenheden van anderen, hetgeen allereerst slaat
op de CPSU. China blijft meer in het algemeen diep wantrouwen koesteren ten
aanzien van de intenties van Moskou en dit zal ook de verdere ontwikkeling tussen
Peking en de Oosteuropese landen blijven belasten, zowel op het niveau van de
partijen als dat van de regeringen. Van een snelle en dramatische toenadering kan
derhalve waarschijnlijk geen sprake zijn.

8

Voor meer informatie zie George Cioranescu, Hu visits Ceausescu, Radio Free Europe
Background Report/143 (Eastern Europe), 23 juni 1983.
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China en West-Europa
De betrekkingen tussen China en West-Europa vormen een relatief belangrijk
onderdeel van de Chinese buitenlandse politiek, omdat de leiders van de
Volksrepubliek met de Westeuropese landen een anti-hegemonistisch front willen
vormen in de strijd tegen de supermachten en met name tegen het Sovjetimperialisme.
Volgens China hebben de Westeuropese regeringen een speciale verantwoordelijkheid
voor hun veiligheid in het licht van de groeiende dreiging van de Russen en in weerwil
van de aanwezigheid van een groot aantal Sovjet-divisies aan de Chinese grens.
Overigens is West-Europa eerder dan Washington en Peking geneigd de initiatieven
van de SU toe te schrijven aan haar angst voor omsingeling.
De Chinezen zijn ervoor beducht, dat de wapenbeheersingsonderhandelingen
tussen de NAVO-landen en de SU zullen leiden tot een grotere veiligheid van het
Westen ten koste van de Chinese Volksrepubliek. Zij verwijten de Westeuropeanen
- niet geheel ten onrechte - politieke en economische munt te willen slaan uit het
conflict tussen China en de SU. De Chinezen hebben trouwens een toenemende
verwijdering tussen de VS en West-Europa gesignaleerd en verwachten dat
West-Europa zich in de komende periode onafhankelijker zal opstellen tegenover
Washington, wellicht door middel van de vorming van een Europese Defensie
Gemeenschap. Nu reeds zijn de Westeuropeanen gekant tegen de door de VS
nagestreefde uitbreiding van de geostrategische verantwoordelijkheid van de NAVO.
In verband hiermee leggen ook de Chinezen er de nadruk op, dat de flanken van
West-Europa worden bedreigd door Sovjetactiviteiten in Afrika, het Midden-Oosten
en Azië en zij steunen in dat kader de Amerikaanse voorstellen betreffende een betere
lasten- en arbeidsverdeling tussen de NAVO-bondgenoten. Dat neemt echter niet
weg, dat de Chinezen overwegen om de geostrategische en economische banden met
West-Europa en Japan te versterken als onderdeel van een Tweede Wereldstrategie
en als eventueel alternatief voor de ten gevolge van de kwestie-Taiwan gespannen
relatie met de Verenigde Staten.
De geleidelijke verbetering van de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en de
Volksrepubliek - ondanks de niet geringe meningsverschillen tussen Londen en
Peking over de toekomstige positie van Hongkong - heeft geleid tot een groeiende
militaire samenwerking. Beide landen zijn doordrongen van de militaire dreiging
van het Sovjethegemonisme. Het is evenwel de vraag of de regering-Thatcher in
staat zal zijn alle voorgenomen wapenleveranties te effectueren. Wat Frankrijk betreft:
de Franse wapenleveranties aan landen als India en Vietnam ontmoeten Chinese
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tegenkanting en dreigen het voor China opgezette wapenexportprogramma van de
regering-Mitterrand te torpederen. Hoewel de Duitse Bondsrepubliek China's
voornaamste handelspartner in Europa is en ook wapens verkoopt aan de
Volksrepubliek, wil Bonn niet deelnemen aan de door de VS en China gelanceerde
anti-Sovjetcampagne vanwege zijn politieke en economische betrekkingen met
Moskou9. China van zijn kant waarschuwt de Bondsrepubliek voor de nadelige
gevolgen van de détente en vreest dat het vredesoffensief van de SU de positie van
dat land zal ondermijnen.
Peking is bezorgd over de groeiende invloed van de SU in Noord-Europa en
beschouwt dat gebied als de zwakke schakel van het NAVO-defensiesysteem. Toch
hopen de Chinezen dat vooral Zweden een belangrijke bijdrage zal leveren aan de
modernisering van de Chinese strijdkrachten. Voorts acht China de zuidelijke flank
van de NAVO bedreigd door de instabiele politiek-economische toestand in landen
als Italië, Griekenland en Turkije.
China en de VS zullen ook in de toekomst druk blijven uitoefenen op West-Europa
om de defensie-inspanning te verhogen, vermoedelijk zonder al te veel resultaten,
omdat de Westeuropese leiders uitgaan van een geheel andere veiligheidsperceptie
en dienovereenkomstig een andere koers volgen tegenover Moskou.

China en de Verenigde Staten
Zoals in het begin van dit artikel werd uiteengezet, is het duidelijk dat de buitenlandse
politiek van de Volksrepubliek China een niet onbelangrijke heroriëntering ondergaat.
Tegen het eind van de jaren zeventig werd het buitenlands beleid van China
gekenmerkt door aanzienlijke steun voor een bondgenootschap - gefundeerd op
Amerikaans-Chinese veiligheidssamenwerking - tegen de SU. De vrees van de VS
en China voor de in Azië opdringende SU bleek hierbij, ondanks ideologische
geschillen, een belangrijk bindend element. In de afgelopen twee jaar streeft China
in haar buitenlands beleid naar een evenwichtiger relatie met beide
supermogendheden. De regering van China wil met dit beleid blijkbaar haar invloed
en opties binnen de strategische driehoek (de VS, de SU en China) opvoeren.

9

Zie D.T. Stuart, Prospects for Sino-European security cooperation, in Orbis, Jg. 26, nr. 3
(najaar 1982), p. 744.
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Voortdurende moeilijkheden in de Chinese economie schijnen de Chinese leiders ter compensatie van de binnenlandse kwetsbaarheid - te dwingen hun macht binnen
het internationaal systeem te zoeken.
De nieuwe Chinese strategie en de kwestie-Taiwan hebben de betrekkingen tussen
de VS en China in ernstige mate verstoord10. Geen van beide partij- en heeft werkelijk
voordeel gevonden in een bondgenootschap waarvan beide zich thans distantiëren.
Van Amerikaanse zijde wordt het spelen van de Chinese kaart sinds het vertrek van
Haig als minister van buitenlandse zaken minder interessant gevonden om de
strategische belangen van de VS in het gebied van de Stille Oceaan veilig te stellen.
De eerder door militair opportunisme ingegeven opvattingen vah Haig heeft zijn
opvolger Schultz vervangen door een ideologisch getint diplomatiek beleid. De VS
schenken meer aandacht aan het defensiebeleid van Japan en hernieuwen hun
traditionele bondgenootschappen, china concentreert zich op veelzijdige contacten
met de SU en met landen binnen de invloedssfeer van de SU11. Het beeld van de VS
heeft zich in officiële Chinese media ingrijpend gewijzigd en de import afkomstig
uit de VS wordt bedreigd. In de VS blijkt men steeds minder gemotiveerd om de
Chinese kaart tegen de SU te spelen. Een overeenkomst voor nucleaire samenwerking
met China werd opgeschort (een van de belangrijkste dogma's van de regering-Reagan
- waar ook het Congres geheel achterstaat - is dat ongecontroleerde verspreiding van
geavanceerde technologie aan politiek onbetrouwbare landen moet worden beperkt)
en de import van Chinese textiel, die van het grootste belang is voor China's
buitenlandse handel, stond een tijd lang op losse schroeven12. Ondanks de grote
problemen waarmee de ontwikkeling van China gepaard gaat, bleef de Amerikaanse
invloed op de Chinese maatschappij beperkt. Het beleid van de Chinese leiders was
er steeds op gericht de onafhankelijkheid van China te bewaren. De lichte
verbeteringen van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen, die zich na het bezoek
van de Amerikaanse minister van defensie, Caspar Weinberger, in september aan
Peking begint af te tekenen, mag niet gezien worden als een terugkeer naar de Chinese
politiek van enige jaren geleden, die gericht was op de

10
11
12

De kwestie-Taiwan behandelen we eerlang in een apart artikel.
Aldus F. Godement, Chine-Etats Unis: la carte chinoise était-elle un leurre?, in Politique
Etrangère, Jg. 48, nr. 1 (voorjaar 1983), p. 79.
In augustus hebben beide landen na langdurige en moeizame onderhandelingen een
overeenkomst gesloten waarbij de Chinese uitvoer van textiel en kleding naar de VS aan
banden werd gelegd. Het akkoord heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 1983 en een
looptijd van vijf jaar, dus tot eind 1987. Het vervangt het textielakkoord dat eind vorig jaar
afliep.
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vorming van een wereldomvattende coalitie met de VS en West-Europa tegen de
Sovjetunie. Weinberger ging naar Peking o.m. om te pleiten voor een hervatting van
de strategische Amerikaans-Chinese besprekingen, waartoe na de Russische inval
in Afghanistan was besloten, maar die later door China waren afgebroken. De reis
kreeg weliswaar glans door de aankondiging dat premier Zhao Ziyang in januari
1984 een bezoek zal brengen aan de VS en dat Reagan in april 1984 naar Peking zal
gaan. Maar het belangrijkste punt op de agenda - een bijdrage aan de modernisering
van de Chinese strijdkrachten - leek te worden begraven onder diplomatieke
vaagheden: voorzichtigheid, zoniet wantrouwen aan beide kanten.
China kan zich geen ander buitenlands beleid veroorloven dan een onafhankelijke
koers en vriendschappelijke betrekkingen met alle staten. Partij kiezen voor Moskou
betekent: afzien van economische en technologische hulp van het Westen,
herbewapening van Japan, afhankelijkheid van Moskou, verlies van het leiderschap
over de niet-gebonden landen. Partij kiezen voor Washington betekent: toenemende
militaire druk van Moskou, hogere militaire uitgaven ten koste van de economie,
afhankelijkheid van het Westen, gezichtsverlies in de Derde Wereld. In de magische
driehoek Washington-Moskou-Peking valt geen kaart te spelen. De meest dringende
taak van de Chinese buitenlandse politiek op dit ogenblik is uit te komen onder de
bedreiging van de 45 Russische divisies en de ruim 100 SS-20-raketten aan de
grenzen. Om dit doel te bereiken kan het trekken van ‘de Amerikaanse kaart’ alleen
maar averechts werken.
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Forum
Synode 1983 en politiek
Soms leek het of er twee synodes naast elkaar verliepen: een over de nieuwe
boeteritus, een andere over sociale rechtvaardigheid. Van de 230 interventies ging
ongeveer 1/10 over ‘politiek’, waarmee we ‘politiek’ dan wel in de brede zin verstaan.
Dit was niet te vermijden. De Synode kon niet op een verantwoorde manier over
‘verzoening’ handelen als ze deze als een zuiver binnenkerkelijke aangelegenheid
beschouwde; ze moest ze in een breder perspectief zien: verzoening tussen mensen
en volkeren.
Toch zullen de ‘politieke’ bijdragen aan de Synode waarschijnlijk vlug vergeten
zijn. Het feit dat Kardinaal Carol Martini ze in zijn samenvatting nauwelijks
vermeldde, betekent dat ze al naar het archief verwezen zijn. Dat wijst niet op kwaad
opzet zijnerzijds. De ‘politieke’ interventies waren nu eenmaal óf te zeer op lokale
situaties toegespitst óf ze waren zo algemeen gehouden dat ze niet in de traditioneel
gewenste vorm van een propositie gegoten konden worden. Als we ze hier dan toch
bij elkaar scharrelen, dan vooral om één aspect van het Synodewerk te registreren:
een Synode doet dienst als een soort Katholieke Verenigde Naties waar men zich in
gemeenschap over problemen kan buigen en in liefde publieke bekommernissen
uitspreken.
Een enkele keer had een bisschop niet veel meer te vertellen dan dat de kerk
onmogelijk ‘verzoening’ kan bewerken op eigen kracht. Alexio Muchabaiwa van
Mutare in Zimbabwe verklapte geen geheimen toen hij bekende dat ‘na de
verwondingen van een bittere oorlog de zin voor de heiligheid van het menselijk
leven teloorgegaan was’. Hij vermeed zorgvuldig van een burgeroorlog te spreken.
Waar katholieken een kleine minderheid zijn, is hun kans om verzoening te bewerken
miniem. In Iran b.v. vormen christenen slechts 0,05% van de bevolking en wat zij
het meest nodig hebben, zei de Chaldese Aartsbisschop Yohannan Issayi, is
verzoening onder elkaar. En hij voegde eraan toe - het was het sterkste understatement
van de Synode: ‘onder de Iraanse revolutie begonnen de christenen de nood te voelen
aan een religieuze herziening van hun leven en aan terugkeer naar God’.
Een van de meest aangrijpende interventies kwam van de Melkitische Patriarch
van Antiochië, Maximos V Hakim, die in Beiroet woont. In Libanon woedt nu, met
af en toe een tussenpauze, al negen jaar lang oorlog. De oorzaken zijn noch bestuurlijk
noch religieus. Vele duizenden mensen zijn er het slachtoffer van geworden, gedood,
verminkt, verweesd, verjaagd. Zowel christenen als moslims verlangen nu vóór alles
vrede. Om dat proces te bevorderen ‘veroordeelt de kerk alle geweld, moedigt zij
door haar voorbeeld de dialoog tussen vertegenwoordigers van alle godsdiensten
aan, hoopt zij
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dat de militia's ontbonden worden en steunt zij de wettige regering’. Dit waren niet
zo'n platitudes als mag lijken. Er zijn immers zowel aan christelijke als aan
moslim-zijde mensen die zeggen dat er pas een oplossing komt als hùn groep de
overhand krijgt of het land in twee mini-staten verdeeld wordt. Als moslims en
christenen gaan beseffen dat Libanon niet louter een overgangsstadium is naar iets
anders, maar het nationale tehuis van het - ene - Libanese volk, is dat een stap vooruit.
Een oplossing komt pas naderbij als de buitenstaanders - Israël, Syrië, Iran en de
PLO - ertoe te bewegen zijn om zich terug te trekken. ‘Verzoening’, de term die de
Synode gebruikte, was ook op de politieke scène het juiste woord. De ontmoeting
van alle partijen op 14 oktober stond in het teken van de ‘nationale verzoening’. Zo
vaak al is in het Midden-Oosten de hoop de bodem ingeslagen dat het bericht met
grote terughoudendheid begroet werd. Maar het leek of nu toch ergens ‘verzoening’
als politiek doel haalbaar zou blijken. Vreemd genoeg is ook in Polen ‘verzoening’
tot het politieke jargon gaan behoren. Maar de Poolse bisschoppen in de Synode
vermeden het en spraken alleen van sacrament en boete.
Twijfel rees over de rol van de kerk als bewerker van universele verzoening.
Kardinaal Hume van Westminster wees op het onomstootbare feit dat de kerk niet
de enige acteur op het toneel is: ‘Welke rol kan de kerk spelen in situaties waar hoge
morele waarden op het spel staan maar waar wereldlijke machten de hoofdrol spelen?’
De kerk moet ook niet te veel hooi op de vork nemen.
Hiermee dook een diepere moeilijkheid op. Bisschop Peter Cullinane van
Palmerston North in Nieuw-Zeeland wees erop dat de taal waarin wij de kerk
beschrijven vaak mateloos optimistisch en idealiserend is. In de ontwerptekst werd
de kerk beschreven als ‘het sacrament en teken van verzoening’, een ‘verzoende en
verzoenende gemeenschap’ en ‘een geloofwaardig teken van verzoening’. Als je
termen als deze wilt verstaan, moet je al in de kerk geloven. Maar als je van ‘tekenen’
spreekt, spreek je van wat mensen echt ervaren. En ‘veel mensen ervaren de kerk
niet zoals wij ze begrijpen’. Dit is al lang een moeilijkheid in de oecumenische
beweging: niets ontziende eerlijkheid voor de gebreken van de anderen ging samen
met overdreven zekerheid over de eigen deugden.
Mogelijk bedoelde Kardinaal Martini hierop te antwoorden toen hij zei dat
‘verzoening’ nooit volmaakt bereikt wordt. Het is niet een staat waarin je vertoeft
maar een doel waar je naar streeft. Dat is de reden waarom in iedere eucharistie een
boetemoment is ingebouwd. Maar de vraag naar de geloofwaardigheid was niet zo
gemakkelijk afgedaan. Op dit punt zorgde Bisschop Paul Verschuren van Helsinki
voor het progressieve geluid. Voor dat de kerk tot de wereld spreekt over verzoening,
zou ze moeten omzien naar de ‘niet verzoenden’ in haar eigen rangen en b.v.
mededogen moeten hebben met ‘gescheiden en opnieuw gehuwde mensen, priesters
die het ambt verlaten hebben en pluralistische theologen’. Dat Bisschop Verschuren
een Nederlander is doet niets af aan zijn getuigenis; hij sprak namens de
Bisschoppenconferentie van Scandinavië.
Meer echter dan over plaatselijke situaties (zoals Libanon) en nevengeschikte
vragen (zoals de geloofwaardigheid) ging het echte debat in de Synode over het
begrip ‘sociale zonde’, soms wel ‘structurele zonde’ genoemd. Dit nu is de grote
splijtzwam. Twee strekkingen staan hier tegenover elkaar en het is moeilijk ze in
harmonie te brengen. ‘Structurele zonde’ wordt gewoonlijk en terecht gezien als een
Latijnsamerikaans begrip, maar het wordt nu ook veel door Aziaten gebruikt. Zo b.v.
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mensen zijn arm. Het kolonialisme heeft zijn economisch patroon ten kwade
veranderd. Vandaag zijn er andere krachten aan het werk die het continent leegroven.
Handelspraktijken, militarisatie, multinationale ondernemingen, internationale
bankpolitiek - alle drijven ze Azië het pauperisme in. Vroeger was het christelijke
antwoord liefdadigheid die de brutale gevolgen van het systeem kon lenigen. Maar
nu moeten we mensen bewust maken van de zware gevolgen van het structurele
onrecht’. Hij loofde de Amerikaanse bisschoppen voor hun brief over de kernwapens
en dankte de Duitsers voor hun oproepen aan UNCTAD. Toch erkende hij eerlijk
dat het gebruik van deze term moeilijkheden meebrengt: ‘Structurele zonde is
misschien alleen zonde bij analogie. Ze sluit namelijk geen persoonlijke
verantwoordelijkheid in. Toch zijn miljoenen mensen erdoor aangetast’.
Het scherpste werd ‘sociale zonde’ beschreven in een nota van Kardinaal Paolo
Evaristo Arns, de franciscaanse aartsbisschop van Sao Paulo in Brazilië: ‘Sociale
zonde, die in de sociale structuren zit, onderdrukt en vernietigt gemeenschap onder
mensen. Maar “mensen” is niet zomaar een sociale categorie: het is een theologische
realiteit, tot stand gebracht door de oproep en de gave van God. Sociale zonde doodt
het leven van mensen als mensen. Ze leidt tot een vorm van radicale zelfzucht die
terug te vinden is op alle niveaus van het sociale leven - economisch, politiek,
ideologisch en cultureel’. Arns vervolgde met profetische gloed: ‘Sociale zonde uit
zich in volle apocalyptische brutaliteit (racisme, seksuele discriminatie,
onrechtvaardige noord-zuid-verhoudingen, de situatie van de arbeiders ten gevolge
van een onrechtvaardig produktiesysteem)’. Wie is er verantwoordelijk voor? Heeft
‘sociale zonde’ geen gezicht, is het onmogelijk er een naam op te zetten? Zolang
deze vragen niet beantwoord zijn, vervallen we in een retoriek die de Derde Wereld
vrijspreekt en het Westen met schuld belaadt. Volgens Arns heft de ‘sociale zonde’
de persoonlijke verantwoordelijkheid niet op, maar verplaatst ze alleen maar. We
zijn er allemaal bij betrokken, in de mate dat wij ‘toestanden aanvaarden zonder
kritisch onderzoek’ of ‘slechts een oppervlakkig inzicht hebben in internationale
zaken’ of nalaten factoren van verandering te stimuleren. Met andere woorden, als
je je geweten nog eens onderzoekt, vergeet dan niet na te gaan hoeveel je van
internationale zaken afweet. Dit is niet alleen maar een grapje. ‘Sociale zonde’ vraagt
om sociale remedies. Op sacramenteel vlak komt dit tot uitdrukking in de ritus van
de Algemene Absolutie, op politiek vlak in een of andere vorm van inzet voor radicale
verandering, die gewoonlijk (naar Braziliaanse begrippen) gezien wordt als een vorm
van ‘socialisme’. Geen wonder dat de uitgesproken conservatieven die zich het felste
tegen Gemeenschappelijke Biecht kanten, ook het hele begrip sociale zonde afwijzen.
Zoals met name Kardinaal Alfonso Lopez Trujillo, voormalig voorzitter van de
Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferentie CELAM, die door de paus zelf op de
Synode was uitgenodigd. Zijn trouwe volgelingen vielen hem bij. Zijn eerste zet
was, dat hij ‘sociale zonde’ tussen aanhalingstekens plaatste. Zoals destijds de
uitdrukking ‘zogenaamde reformatie’ door katholieke apologeten misbruikt werd,
zijn ook hier de aanhalingstekens bedoeld om twijfel te zaaien over de werkelijkheid
waarnaar de term verwijst. Trujillo waarschuwde dat ‘de zogenaamde sociale zonde’
niet de illusie mag wekken dat persoonlijke zonde van minder of geen belang meer
is. Het begrip kan gebruikt worden als een alibi, ontleend aan de psychiatrie of de
sociologie, om de persoonlijke verantwoordelijkheid te ontkrachten. Wel gaf hij toe
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dat het begrip bruikbaar is, maar dan alleen op voorwaarde dat het zo wordt
gedefinieerd dat ook ‘eroticisme en permissiviteit’ eron-
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der vallen. Maar daarmee zijn we ver afgedwaald van de massa's in Sao Paulo.
Tenslotte een verhaaltje over twee citaten. In 1948 zei Albert Camus eens, in een
toespraak tot de Franse dominicanen: ‘Wat de wereld van de christenen verwacht...
is dat zij zich losmaken uit abstracties en kijken naar het bebloede gelaat van de
wereld van vandaag’. Op het einde van Vaticanum II zei Paulus VI, en hij dacht
daarbij zo goed als zeker aan dit woord van Camus: ‘We moeten in ieder menselijk
gelaat, zeker als het getekend is door verdriet en lijden, het gelaat van Christus zien’.
Hij gaf het anonieme bebloede gelaat van Camus een naam. Het was een van zijn
meest ‘humanistische’ uitspraken. In de Synode nu herinnerde Aartsbisschop Derek
Worlock aan deze woorden van Paulus VI om te wijzen op een simpele waarheid
die vaak over het hoofd wordt gezien: ‘Verzoening gebeurt vaak buiten de kerk. De
rol van de kerk zal er soms alleen maar in bestaan dat zij erkent wat er buiten haar
om gebeurt. Dit betekent: we moeten uitgaan van waar de mensen werkelijk staan,
met hun zorgen om racisme, werkeloosheid, industriele conflicten, terrorisme en
huwelijksmoeilijkheden’. De Heer heeft de akker al bezaaid vóór de maaiers komen.
Dat was een bruikbare vertaling van Latijnsamerikaanse en Aziatische begrippen
in termen van de ‘Eerste Wereld’. De kerk staat niet buiten de morele problemen,
commentaar gevend vanuit een verheven standpunt (als ‘brandblusser’). Zij staat bij
de mensen in hun strijd; en daar vindt zij inzicht. Aartsbisschop Worlock besloot:
‘Aan dit verlangen naar vrede en harmonie, onder leden van een familie, tussen
partijen en groepen in de maatschappij, moet in de eerste plaats in hun huizen en
straten tegemoet gekomen worden. Pas dan, op het ogenblik dat God beschikt, zullen
zij ontdekken dat het de Vader in de hemel is die hun dit verlangen ingeeft, dat zij
aan Hem het antwoord schuldig zijn, dat de verzoening zijn gave is’.
Peter Hebblethwaite

Schatgraven in drama en theater
Dat Jacob van Campen in 1637 de Amsterdamse Schouwburg heeft gebouwd en
daarin technisch-scenische voorzieningen opnam die zowel beantwoorden aan de
geldende dramaturgie als nieuwe vormprocédés mogelijk maakten, vormt terecht
een stevig onderdeel van de historiografie van het theater in Nederland. Maar
natuurlijk werd er in Amsterdam ook reeds vóór 1637 theater gespeeld. Daarvan
getuigt de lange traditie van de rederijkerskamers. Hoe het er daar aan toe ging, welke
mechanische of architecturale voorwaarden daar aanwezig waren en al dan niet een
dramaturgische stijl bevorderden of hinderden, daarover wisten we tot nu toe niet zo
veel. Na vele vingeroefeningen in meer beperkte bijdragen stelt Dr. W.M.H.
Hummelen thans een overall-interpretatie ter beschikking die vele nieuwe inzichten
bevat en met een aantal oudere schoon schip maakt1.
De materie is duidelijk. De rederijkerskamer De Eglentier hield haar vergaderingen
en speelde in de Nes, zowat op dezelfde plek waar nu De Brakke Grond staat. De
rivale (Brabantse) ka1

W.M.H. Hummelen, Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw, M. Nijhoff,
's-Gravenhage, 1982, 308 pp., f 69,50.
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mer Het Wit Lavendel kwam samen in de buurt, op de zolder van de Marienkerk op
het Rokin, later in de Regulierspoort op het Muntplein: als deze in 1619 afbrandt,
raken we het spoor even bijster. Vanaf 1622 treedt het Lavendel op in het gebouw
van de Nederduytsche Academie op de Keizersgracht. Dit veroudert snel en wordt
te klein voor de toeloop; het wordt dus afgebroken en maakt in 1637 plaats voor Van
Campens Schouwburg. Ondertussen hadden beide kamers het herhaaldelijk met
elkaar aan de stok gekregen en had het stadsbestuur ze in 1632 tot een fusie
gedwongen. Samuel Coster, die de Nederduytsche Academie in 1617 had opgericht,
was daartoe eerst uit De Eglentier gestapt, gesteund door o.m. Hooft en Bredero. De
historische verdienste van deze man en zijn vereniging bestaat erin de grondvesten
en de eerste praktijk van het professionele Nederlandse theater te hebben gelegd.
Het culturele leven van Amsterdam in deze eerste helft van de 17e eeuw wordt
bepaald door deze drie instellingen. Hummelen behandelt uitvoerig het interne leven
van Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie, maar verwaarloost De
Eglentier. Waarom? Omdat hij put uit het Huydecooper-archief en dit bevat nu
eenmaal weinig informatie over deze vereniging. De beschikbare bron is dus bepalend
voor de historiografische visie. Uiteraard is deze opstelling te verantwoorden; toch
komt ze me methodologisch vreemd voor: ze herleidt het nog uitstaande resultaat
tot archeologisch splinterwerk waarmee een werkelijk structurele samenhang
uitgesloten blijft. Wat Hummelen ontdekt (en dat is heel wat), komt voor analyse in
aanmerking, wordt echter in een globale synthese ingeschoven die zelf op grond van
fragmenten vooropgesteld wordt. De constitutieve eenheid wijkt voor het
reconstructieve toeval.
Twee vitale momenten verantwoorden deze studie. Eerst ontwerpt Hummelen een
bijgesteld overzicht van de organisatie en de ontwikkeling van Het Wit Lavendel en
de Nederduytsche Academie. Vervolgens wordt, op basis van teruggevonden
illustraties van gespeelde teksten, de inrichting van de scène afgeleid uit het in de
illustraties aan te treffen reële of vermoedelijke gebruik. Gravures, lofdichten,
technische aanwijzingen in de dramateksten worden aangetrokken en uit elkaar
genomen om het technische apparaat en de toepassingsmodaliteiten ervan te
reconstrueren. Dit leidt tot de conclusie dat de Academie een achterwand bezat
bestaande uit draaibare, aan beide kanten beschilderde schermen, waardoor een reeks
variaties kon worden uitgevoerd: een landschap kon worden opgeroepen of een muur,
zowel buiten- als binnenhuisscènes. Hummelen stelt dat Van Campens schouwburg
zulk een achterwand niet had, maar daarentegen in zijn scenisch dispositief zelf
allerlei draai- en wendbewegingen kon uitvoeren, wat logisch tot een ander
dramaturgisch zowel als scenisch totaal- en detailbeeld aanleiding moet hebben
gegeven.
Ongetwijfeld verschaft Hummelen boeiende en fundamentele opheldering. Veel
nochtans blijft ook thans nog onachterhaalbaar. De discussie is met deze nieuwe
versie beslist nog niet afgesloten; de studie is in deze zin vooralsnog voor slechts
een klein groepje experten onmisbaar, maar ze biedt tevens perspectieven aan die
repercussies inhouden voor de globale lectuur van het Nederlandse renaissancedrama.
Is door deze te verantwoorden concentratie op de strikte analyse van de beschikbare
bronnen de toch wat smalle context van de tijd te verklaren? Het
financieel-mecenatische aandeel wordt correct gepresenteerd, maar spannen zich
van daaruit niet ook draden naar de geestelijke horizon, de religieuze
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snijlijn van behoefte en illusie tracht zich immers toch een idealistisch
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streven gestalte en herkenbaarheid te geven dat met honger naar kennis, hunker naar
het opengooien van menselijke domeinen en naar tolerantie van concurrerende
levensopties zichzelf binnen de ontwikkelbaarheid van een jonge republiek
manifesteert. De feiten worden uitputtend volledig aangegeven, maar de kring waarin
ze hun motorische en spirituele verantwoording krijgen, blijft grotendeels onvoltooid.
Hummelens argumentering berust in sterke mate op wat de illustraties die hij gevonden
heeft hem als bewijsmateriaal ter beschikking stellen. Bij alle vindingrijkheid blijft
hier toch de iconografische vraag overeind: kopiëren de illustratoren getrouw wat
de scène als vasthoudbaar beeld aanbood, of worden kijkervaring, verwerkingsindruk,
herinnering, de opgestapelde totaliteit van een over jaren lopende uitbeeldingspraktijk
binnen één illustratie simultaan samengeperst? De bedoeling van de illustratie kan
hier heel wat verduidelijken. Is ze een zelfstandig werkstuk dat, los van de
onmiddellijke tekst en los van de herinnerde opvoering, in zich enige explicitatie wil
geven van een tekst-lezing? Spelen niet tevens eventuele intenties mee die de
afbeelding meteen een eigen dramatisch gehalt willen geven? Is dus m.a.w. het
grondvlak van de afbeelding wel realistisch, kopiërend, maar de invulling ervan
misschien ingedacht, projecterend, eigen interpretatie? Hummelen heeft oog en oor
voor deze mogelijke wijzigingen in de Gestalt-interpretatie, maar weet ze uiteraard
nooit integraal te bewijzen, moet daardoor herhaaldelijk de vermoedende of de
alluderende toer op. Hij brengt ongetwijfeld nieuwe bevindingen naar voren, al dan
niet van voorlopige, hypothetische aard, maar de stand van de informatie (hoe rijk
de toch subjectieve notities van Huydecooper ook zijn) laat geen conclusies toe die
de reconstrueerbaarheid van de scène historisch op overtuigende wijze plausibel
maken. Verder zoeken loont dus de moeite. Hummelens vakmanschap is een
geruststellend instrument om de moeizame cirkel van vermoeden en waarheid iets
strakker te sluiten.

Renaissancetoneel
Op 23 augustus 1983 is Lieven Rens verongelukt, banaal, onherstelbaar. De dood
stelt vragen naar de zin van zijn beroepsleven dat, veel oprechter en constanter dan
de grilligheid van de curve laat vermoeden, van autodidact over politiek
schaduwwerker2, dichter, filoloog, essayist tot hoogleraar leidde. De inventaris van
zijn werk omvat vele titels, waaronder bijdragen met grote consequenties zoals Genres
in het ernstige renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625 (Hasselt, 1977); hij laat,
wat weinige filologen in deze eenzijdigbetawetenschappelijke en technologische tijd
gegund is, een werkatelier na dat in de studie van de Nederlandse cultuurgeschiedenis
nu reeds zijn sporen verdiend heeft, het Centrum voor de studie van het
renaissancedrama (UFSIA). Afgerond is dit levenswerk op lange na niet. Zijn vele
vrienden en bekenden weten hoeveel ze van hem nog te verwachten hadden: nieuwe
inzichten en ideeën als signalen van zijn onafhankelijk denken en geestelijke activiteit.
In 1978 gaf het Belgische Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek het
groene licht voor een interuniversitair project (UIA, KUL, UFSIA) met
2

Nvdr. De redactie wil er graag dankbaar aan herinneren, of misschien zeggen we beter: wil
hier graag openbaren, dat Lieven Rens, onder het pseudoniem L. Deraedt, van april 1953 tot
juni 1961 in Streven het Politiek Overzicht verzorgde, een rubriek die lange tijd maandelijks
deel uitmaakte van het tijdschrift.
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Rens' Centrum (zo kun je het toch noemen) als uitvoerder: een genologisch onderzoek
van het ernstige drama in de Nederlanden. Er zou een corpus aangelegd worden van
alle bewaarde stukken uit de periode 1625-1650. Het materiaal bleek zo omvangrijk,
dat besloten werd het nu reeds als werkinstrument, nog zonder de definitieve
toewijzing van betekenis of interpreteerbaarheid, beschikbaar te stellen3. Het is niet
een beschrijvende bibliografie, maar een repertorium met alle momenteel voorhanden
informatie m.b.t. identificatie, toeschrijving, datering of secundaire literatuur.
Welke werken zijn dat precies? Uiteraard staat het ernstige genre voorop. Maar
een strikt onderscheid tussen ernstig en komisch drama is in een tijd waar de grenzen
tussen beide opties dramaturgisch voortdurend doorbroken worden, niet zonder meer
mogelijk. Daarom heeft het Centrum de negatieve beslissing genomen die spelen
niet op te nemen die een retoricale of komische boventoon bevatten of als
gelegenheidsteksten ontworpen zijn. Dat leidt meteen tot methodologische problemen.
De strikte code, zoals door Rens in zijn Genres principieel uiteengezet, wordt verruimd
tot een op pragmatische ervaring met het tekstgehalte gebaseerd respect voor
historische varianten (zoals b.v. in het vierde decennium de heropbloei van het
allegorische spel, zelfs het zinnespel). En dat maakt de keuze wel eens aanvechtbaar.
Als corpus beslaat het resultaat uiteindelijk 300 teksten, waarvan er 33 niet bij Worp
(tot nog toe de volledigste inventaris) voorkomen. Handschriftenonderzoek bracht
aan het licht dat een aantal teksten die op grond van hun drukdatum in deze periode
(1626-1650) thuishoorden, vóór 1626 werden geschreven. De grootste vooruitgang
betreft de Zuidnederlandse teksten en spelen die alleen in handschrift bewaard zijn.
De presentatie is afgesteld op de bruikbaarheid. Voortdurend wordt verwezen naar
vind- en bewaarplaats en naar de secundaire teksten, inbegrepen niet gepubliceerde
Belgische licentieverhandelingen of de Nederlandse doctoraalscripties en -dissertaties.
Zestien registers maken het naspeuren van nagenoeg alle denkbare interessegegevens
mogelijk. De waarde van een dergelijke publikatie ligt, behalve in het blote
voorhanden zijn van de documentatie, in het aanbod van een basisapparatuur voor
de bestudeerbaarheid van een cultuurbeeld-in-beweging. Deze apparatuur ontbreekt
binnen de Nederlandse horizon grotendeels en de huidige conjunctuur verhindert
een gerichte uitwerking ervan. Rens, gestimuleerd door de constructieve suggesties
van W.A.P. Smit, maar er in systeemopvatting, methode en interpretatie reeds ver
bovenuit stijgend, toont fundamenteel aan hoe zulk grondmateriaal eruit ziet en wat
ermee gebeuren kan. De hoop ligt nu bij het Centrum dat, in Rens' geest en
bezetenheid, na het sprokkelen en verzamelen gaandeweg moet komen tot een
waardebepaling en duiding van de dramatische aspiraties van een tijd.

Focquenbroch
W.G. van Focquenbroch, geneesheer, dichter, parodist, drama-auteur (De Verwarde
Jalousy, 1663, De Min in 't Lazarushuys, 1674, plus enkele kluchtspelen), is een
voor het brede publiek totaal vergeten figuur, die door enkele anthologen die zichzelf
3

Hubert Meeus, Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650, Acco,
Leuven, 1983, 301 pp., BF. 620.
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corte) vertroeteld werd. Focquenbroch is teruggevallen tot een voetnootpoëet, net
nog geciteerd, wat grof gesilhouetteerd als burlesk dichter en matig toneelauteur,
niet in maar zelfs buiten de schaduw van de ‘groten’. Literair onderzoek is dan ook
grotendeels achterwege gebleven, ofschoon recent enkele tijdschriftbijdragen wat
meer aandacht bewijzen. De verdienste van een dit jaar verschenen
Münster-dissertatie4 bestaat erin dat Focquenbroch niet zomaar gereëvalueerd wordt
met definitieve bedoelingen, maar dat hij uit de literairhistorische voetnoot wordt
opgetild en in het volle maatschappelijke leven van de 17e eeuw wordt teruggeplaatst.
Wie en wat is Focquenbroch als individu, als tijdgenoot, als literator? Uiteraard is
daar geen antwoord op te geven zonder ook stijlhistorische en technische analyse,
maar de klemtoon valt toch op het materieel en feitelijk schoonmaken van biografie
en oeuvre, waarna pas echt de beoordeling, interpretatie en historisering plaats kunnen
vinden.
Dat dit hoognodig is om een onbevooroordeelde benadering te waarborgen, bewijst
Margucs overzicht van wat er aan verwrongen kritiek en onwetenschappelijke lectuur
voorhanden is naast evenzeer verwerpelijke liefdeloze geestdrift. In de biografische
sfeer legt Marguc met toenemende betrouwbaarheid enkele nog dubieuze constanten
vast (geboortejaar 1638, sterfjaar 1670 in het huidige Ghana; studie te Leiden en
promotie te Utrecht op anti-cartesiaanse gronden, waarschijnlijk vertrek naar Afrika
om een hopeloze liefde waartoe Marguc tot nog toe onbekende gedichten afdrukt en
interpreteert). In de literairstilistische context weet Marguc, binnen het uitvoerige
raam van Focquenbrochs receptie, een verdringingsproces aan te tonen dat alles met
een moralistisch apriori te maken heeft. Onder deze tijdsgebonden aspecten haalt hij
Focquenbrochs watermerk te voorschijn. Focquenbroch maakt uit parodie en burleske
(met dank aan het komische travestie-procédé van de Fransman Scarron) een nieuwe
literaire schriftuur, die in zijn eigen tijd een beheerste waardering oogst en na zijn
dood wordt afgewezen, omdat de tijdsmode dan weer andere voorkeurtjes behartigt.
Hem als de achter de hand weggelachen en daarmee naar Afrika weggesarde literaire
pias van Amsterdam te zien zoals literairhistorisch is volgehouden, is volstrekt
ongegrond. Marguc opent begrip voor de historische kenmerken van Focquenbroch.
Zijn travestie-inspanningen (zowel erudiet als ontluisterend voor nu eenmaal gevoelige
oortjes) horen thuis in een zich vernieuwende cultuur- en literairhistorische context.
Marguc weet intentie, functie en effect van Focquenbrochs werk af te wegen en op
die wijze ook de (al dan niet betrekkelijke) waarde ervan voor een integraal
literatuurbeeld aan te tonen.

Rik Jacobs
Rik Jacobs (oAntwerpen 15 december 1913), gedurende 28 jaar directeur van het
Reizend Volkstheater (RVT), werd door zijn vrienden gevierd om zijn 50 jaar actieve
aanwezigheid in het theater. Het resultaat van dit blije samenzijn wordt aangeboden
4

Wolfgang Marguc, Willem Godschalck van Focquenbroch. Ergänzende Prolegomena, Acco,
Leuven, 1983, 300 pp., BF. 995.
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als een bijdrage tot de recente theatergeschiedenis van Vlaanderen5. Het boek bevat
getuigenissen en herinneringen van vrienden, medewerkers en medestanders, de
teksten van de huldigingstoespraken, een selectie van geschriften van de laureaat

5

Karel van Deuren, red., Vriendenboek Rik Jacobs. Getuigenissen, herinneringen, documenten,
Lannoo, Tielt, 1982, 160 pp., BF. 550.
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tussen 1943 en 1966, een aantal bijdragen over Jacobs en ‘zijn’ RVT, plus het
repertoire, de samenstelling van de diverse gezelschapstableaus, zijn publikaties en
tekstbewerkingen en een chronologie van zijn leven. Een vriendelijk boek, vol
wetenswaardigheden, soms wat late gramschap om de opgelopen tegenkanting,
meestal uitbundige lof voor de ongetwijfeld joviale en hartelijke man. Of het ook
een stuk Vlaamse theatergeschiedenis is zoals het tevens wil zijn?
Als je geschiedenis opvat als een toevallige verzameling van fragmentaire en
subjectieve uitspraken en oordelen, dan klopt deze ambitie; stel je je onder geschiedens
een methodisch vragen naar waaruit en waarom, naar hoe en waarmee, naar waartoe
en wat daarna voor, dan laat dit boek je natuurlijk op je honger. Andermaal staat hier
alleen maar grondmateriaal tentoongesteld, dat bovendien volkomen opnieuw op
zijn correctheid onderzocht moet worden vooraleer het in een structurele ondervraging
kan worden ondergebracht. We vernemen wel dat de nadagen van Het Vlaams
Volkstoneel (uit elkaar in 1929) Jacobs esthetisch (misschien) maar (vooral) mentaal
(militantkatholiek, Vlaams-nationalistisch) hebben bepaald en dat van 1945 af, toen
het RVT door hem in het leven werd geroepen (in 1947 op basis van de
wereldbeschouwelijke zowel als partijpolitieke proportionalisering van de
theaterfuncties, opgenomen binnen de structuur van het Nationaal Toneel) deze
jeugdcredo's zijn verantwoording en werking bleven schragen.
Jacobs kon wel eens een overlevende van de jaren 30 zijn gebleven. Dat is niet
als verwijt of ontwaarding bedoeld; wel situeert het zijn menselijk denken en zijn
theatraal werken. Jacobs geeft het RVT veeleer de gestalte van een voortgezette
jeugddroom en mist wat de tijd na W.O. 2 op gang heeft gebracht. Was het reizen
een ideaal of een ideologie, een utopie of een noodoplossing? Dan wil ik graag
aanstippen wat voor primeurs hij na de oorlog nog heeft gebracht: het spelen op
lokatie (Rubenshuis), teksteditie (Podiumreeks), het repertoireprincipe (terwijl de
zittende theaters het en-suite vooropplaatsten), tegelijk in het bewustzijn dat al deze
factoren reeds bij Het Vlaams Volkstoneel gepraktizeerd werden. Uit zijn eigen
teksten proef je de nostalgie, wat verbittering ook (terecht), de blijvende trots, het
ongeloof dat de tijden nu voorbij zijn, de weigering-achteraf tevens dat het theater
ook anders kan (en dient te) zijn. Dit boek bestaat uit vriendschap en vriendelijkheid;
het brengt geen geschiedschrijving. Het is prettig voor de vrienden en vertrouwden
en (vooral) Rik zelf; het is onbelangrijk voor de kennis en waardebepaling van 50
jaar theaterarbeid.
C. Tindemans

Golding overgewaardeerd?
Nobelprijswinnaar voor literatuur William Golding zou door academielid Artur
Lundkvist een ‘onbetekenend Brits fenomeen’ genoemd zijn. Het zou niet de eerste
keer zijn dat een Nobelprijs literatuur om andere dan strikt literaire redenen werd
toegekend en men kan zich dus afvragen of de (ondertussen sterk afgezwakte, cfr.
The Observer, 9 okt. 1983) minderheidsopinie van Lundkvist niet een grond van
waarheid bevat.
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In het nummer van Streven van juni 1980 werd het tot dan toe gepubliceerde werk
van Golding uitvoerig besproken1. Daaruit kwam vooral naar voren dat hij zeer
indringend de problemen van menselijke vrijheid en schuld kan analyseren, meestal
in een context die de hoofdfiguren dwingt tot verscherpte

1

G. Kums, William Golding: de duisternis aftasten, in Streven, juni 1983, pp. 805-817.
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zelfreflectie in een of andere vorm van isolatie. Als Golding daarentegen een ‘uit het
leven gegrepen’ maatschappelijke realiteit wil weergeven in al haar gedetailleerde
complexiteit, schiet hij wel eens tekort.
Goldings jongste roman, gepubliceerd net na mijn artikel in 1980, was eens te
meer een sterk boek dat de reserves over zijn tevoren gepubliceerde Darkness Visible
weer deed vergeten. Rites of Passage speelt zich af op een schip dat in de 18e eeuw
van Engeland naar de andere kant van de wereld, naar Australië zeilt. Het leven aan
boord wordt in dagboek-vorm bijgehouden door Edmund Talbot, een jonge,
schrandere maar cynische en amorele aristocraat, die zeker is van een gemakkelijke
carrière in Australië. Hij is geen ooggetuige van wat zich bij de matrozen benedendeks
afspeelt als de ‘doop’ plaatsheeft bij het passeren van de evenaar. Bij deze ‘rites of
passage’ is ook de jonge dominee Colley betrokken geraakt die de tegenpool is van
Talbot: strenge scrupulositeit is voor hem de grond tot zelfrechtvaardiging, waardoor
hij zich allerlei pesterijen op de hals haalt. Maar tijdens de boertige grapjasserij van
de doop laat de dominee zich in perversiteiten meeslepen die hij niet voor mogelijk
had gehouden. Ziek van schaamte sluit hij zich daarna in zijn kajuit op om er dood
te gaan. Geleidelijk gaat de jonge aristocraat zich voor de situatie van de dominee
interesseren en zich vragen stellen over de schuld van de kapitein, van zijn
medepassagiers en over zijn eigen lichtzinnig bestaan: ook hij heeft een lijn
overschreden en is aan de andere kant aangekomen.
De lezer herkent een typische Goldingsituatie: het schip is duidelijk het ‘ship of
fools’ van de mensheid, maar tevens geeft het Golding weer de gelegenheid zich te
concentreren op een paar figuren in een geïsoleerd wereldje. De stijl schraagt het
verhaal op een bijzonder geslaagde manier: er wordt een archaïserend en ietwat
maniëristisch Engels gebruikt dat zeer goed bij de 18e-eeuwse verteller past, maar
toch niet gezocht of hinderlijk aandoet.
Met Rites of Passage heeft Golding m.i. voor de zoveelste maal bewezen dat hij
qua thematiek en literaire kwaliteiten zeker niet ‘onbetekenend’ is. Hoewel zijn
schuld-thematiek soms wat zwaarwichtig kan aandoen, is hij zeker fundamenteler
en van meer blijvende waarde dan de vaak modische en efemere problemen in veel
sociaal-realistisch gerichte romans.
Bovendien is Golding, vooral door die thematiek, ook niet erg ‘Brits’ - en misschien
daarom ook niet altijd zo populair in Engeland als sommige auteurs van mindere
allure. Er leeft inderdaad nog altijd een sterk insulaire tendens in de hedendaagse
Engelse roman, zelfs bij zeer belangrijke auteurs als b.v. Angus Wilson, Iris Murdoch,
Kingsley Amis, Anthony Powell e.a. In hun werk wordt vaak een typisch Britse kijk
gegeven op problemen zoals de relaties tussen de sociale klassen, de opkomst van
een na-oorlogse socialiserende consumptiemaatschappij, het verlies van het koloniale
‘empire’ en al de compensaties en frustraties die daarmee gepaard gaan, enz.
Dergelijke problemen hebben natuurlijk algemeen-menselijke aspecten, maar ze
worden in vele Engelse romans toch vaak met haast vanzelfsprekende verwaarlozing
van een Europese of mondiale achtergrond bekeken. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat niet-Britse lezers die romans dikwijls ietwat bekrompen en irrelevant vinden. Dit
verwijt kan men Golding echter juist niet maken, omdat zijn algemeen-menselijke
problematiek boven het lokale uitsteekt.
Golding was allicht niet de enige, beste kandidaat voor de Nobelprijs dit jaar, maar
hij is vast geen ‘onbetekenend Brits fenomeen’.
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Boekbespreking
Filosofie
W.N.A. Klever e.a., Hegel omstreden, Boedelscheiding na 150 jaar, Het
Wereldvenster, Baarn, 1983, 123 pp., f24,50.
Wanneer men afgaat op de indruk die het bundeltje achterlaat dat lijkt de actuele
betekenis van Hegel zich vooral in de sfeer van de rechtsfilosofie te bevinden. Rekent
men de uiterst korte notitie van A.F. van Leeuwen over het hegelianisme van P. de
Bruin niet mee, dan zijn vier van de zes lezingen die hier zijn bijeengebracht
(voordrachten van het Hegelcongres dat de Erasmus-universiteit op 27 januari 1981
organiseerde) aan thema's van rechtsfilosofische aard gewijd. Het meest nadrukkelijk
is dat het geval met het artikel van J. Hollak: ‘Kritische beschouwingen naar
aanleiding van Hegels leer van de objectieve geest als rechtsfilosofie’ (tegelijk de
meest filosofische bijdrage in de bundel), iets minder uitgesproken met het
openingsartikel ‘Omkering, deconstructie, pragmatisering’ van H. Kimmerle; en
verder zijn er nog de meer historisch getinte artikelen van R.J. de Folter over de
‘eerste’ hegeliaan in Nederland, de jurist-politicus P.G. van Ghert, en van J.M. van
Dunné over de juristen Telders, Eggens en van Haersolte. Het bundeltje wordt besloten
met een polemiek over de dialectische logica, waarbij H.G. Hubbeling enigszins
onwillig tegen Hegel opponeert en W.N.A. Klever de bestaansruimte van de
dialectische logica op inzichtelijke wijze ver dedigt.
Ger Groot

R. Bakker, H.G. Hubbeling (red.), De filosofie van Bernard Delfgaauw,
Het Wereldvenster, Bussum, 1982, 206 pp., f 49,50.
De feestbundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Bernard Delfgaauw
heeft diens eigen filosofie tot thema; een procédé dat in het buitenland tamelijk
normaal schijnt te zijn, maar in ons land nog nauwelijks voorbeelden kent. Hoe nuttig
een dergelijke concentratie op het denken (of evt. de wetenschapsbeoefening) van
de gelauwerde kan zijn blijkt uit dit boekje; het maakt een feestbundel een stuk
homogener en trouwens ook persoonlijker dan de vaak nogal disparate verzamelingen
artikelen die daarvoor in veel gevallen moeten doorgaan. Een gevolg van die aanpak
is in dit geval wel geweest dat de ontvanger een niet onaanzienlijk deel van het hem
aangeboden boek zelf heeft geschreven. De bundel opent met een intellectuele
autobiografie van de hand van Delfgaauw zelf en ook na elk van de vier bijdragen
van vrienden en collega's antwoordt hij in een min of meer uitgebreide repliek op de
daarin opgeworpen vragen of bezwaren. Bakker schreef, naast een kort nawoord bij
Delfgaauws autobiografie, over diens denken over de geschiedenis van de filosofie
en Hubbeling over zijn metafysica en godsdienstwijsbegeerte. Een aanzienlijk
kritischer toon wordt aangeslagen in Vanderjagts artikel dat opnieuw Delfgaauws
opvattingen over de filosofiegeschiedenis tot onderwerp heeft en in het slotartikel
van van Luijk klinkt soms zelfs een wat boosaardige klank door. De bundel wordt
besloten met een bibliografie van Delfgaauws publikaties en zijn afscheidsrede,
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waarin hij o.m. een lans breekt voor de (bestudering van de) middeleeuwse filosofie,
die hem, getuige o.a. zijn recente monografie over Thomas van Aquino, de laatste
jaren opnieuw sterk is gaan bezighouden.
Ger Groot
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Godsdienst
H. Jagersma, Numeri, deel I (De prediking van het Oude Testament),
Callenbach, Nijkerk, 1983, 280 pp.; voor België: uitgeverij Westland,
Schoten, BF. 1.430.
Het boek Numeri ontleent als enige van de vijf boeken van Mozes zijn titel aan de
Vulgata; in de andere gevallen komen de opschriften uit de Septuaginta, de oudste
Griekse bijbelvertaling. De latijnse naam Numeri (‘Getallen’) past overigens bijzonder
slecht bij de inhoud van het vierde bijbelboek. In feite dekt deze alleen de inhoud
van de hoofdstukken 1-4 en 26. Zoals bijna altijd het geval is, dekt ook hier de
Hebreeuwse titel bemidbar (‘In de woestijn’) de lading van deze Torahrol veel
sprekender. Het boek Numeri opent met een uitvoerige beschrijving van het verblijf
van het volk bij de berg Sinaï en de voorbereidingen die getroffen worden voor de
tocht door de woestijn (1:1-10:10). Dan volgt in 10:11-22:1 het hartstuk van het
boek: de tocht vanaf Sinaï door de woestijn naar de grens van het beloofde land. De
derde sectie van het boek Numeri (22:2-36:3) is dan gesitueerd in de velden van
Moab. Met deze geografische indeling van het geschrift heeft Jagersma de vrijwel
door iedereen gevolgde opbouw overgenomen. Daarnaast maakt de te Brussel
docerende hoogleraar op mijns inziens gepaste wijze gebruik van de inzichten die
recentelijk door dr C. Labuschagne zijn gepubliceerd betreffende de godsspraken
(Vetus Testamentum, 1982). De literatuur over Numeri is trouwens toch erg goed
bijgehouden en verwerkt. Het begin van Jagersma's commentaar vind ik niet zo sterk.
De eerste vier hoofdstukken van het boek Numeri, die bijna helemaal bestaan uit
opsommingen van namen en aantallen personen, lenen zich niet zo voor een
becommentariëring per vers. Had de auteur in dit geval niet beter een doorlopende
uitleg kunnen schrijven? Nu worden we bij de exegese van heel veel verzen in Numeri
2-3 steeds weer terugverwezen naar wat er bij Numeri 1 al over is gezegd. Ook vraag
ik mij af of het wel zin heeft om bij de opvallend vele namen die in Numeri 1-2
voorkomen telkens weer te moeten lezen dat de betekenis ervan onzeker is, of zelfs
totaal onbekend. Zeer de moeite van het overwegen waard is daarentegen de these
die ten aanzien van de Aäronitische zegen (6:24-26) wordt ontvouwd. De auteur
houdt een vurig pleidooi om de werkwoordsvormen in deze verzen niet als optatieven
te lezen, als wensen (‘De Heer moge U zegenen...’), maar als indicatieven. Wanneer
deze gedachte juist is - en er zijn verschillende goede argumenten voor - dan vinden
we in die paar verzen een hele bijbelse theologie samengeperst. Een indicatief-vorm
kan namelijk in het Hebreeuws vertaald worden als een verleden, een tegenwoordige
of een toekomende tijd. Het openingsvers zegt dan in feite drie dingen tegelijk: ‘De
Heer heeft U gezegend’ - ‘De Heer zegent U’ - ‘De Heer zal U zegenen’. Dat men
als lezer altijd actief moet blijven bij het raadplegen van een commentaar en de eigen
creativiteit niet moet uitschakelen, moge ik toelichten aan de hand van hetgeen in
Numeri 12 aan de orde wordt gesteld. Dat de naam ‘Mirjam’ er in totaal zevenmaal
voorkomt is zeker geen toeval; ik vind het nergens opgemerkt. Zo had de lezer mijns
inziens bij anaw (‘deemoedig’) in vers 3 erop geattendeerd moeten worden dat dit
(a) de enige maal is dat deze term in de verhalende literatuur van het O.T. voorkomt
en (b) dat het de enige maal is dat het woord in de singularis voorkomt. Beide feiten
wijzen er al op dat we te maken hebben met een theologisch ‘hete passage’. Het sterk
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poëtisch karakter van de verzen 6-8 en de concentrische structuur ervan had door de
auteur tenminste opgemerkt dienen te worden. We zijn hier namelijk precies in het
hart van het hele hoofdstuk, waar alléén God het woord voert! En bij vers 16 zou
een opmerking over de in Vulgaatedities soms afwijkende telling (13:1) niet hebben
misstaan. Met deze opmerkingen wil niets anders gezegd zijn dan dat een commentaar
per definitie slechts een beperkte hoeveelheid informatie kan doorgeven; men moet
dergelijke naslagwerken dus zien als spoorzoekers, niet als orakels! Ik moge de
schrijver veel sterkte toewensen voor het tweede deel; er staat hem nog heel wat te
wachten. Alleen de Bileamcyclus (Numeri 22-24) is al een wereld op zich.
Panc Beentjes

Willem Zuidema e.a., Betekenis en verwerking. Het offer van Isaak en de
holocaust, Ten Have, Baarn, 1982, 212 pp.; voor België: Uitgeverij
Westland nv, Schoten, BF. 470.
In Genesis 22 wordt verteld van Abraham die zijn zoon Isaak moet offeren. Dit
verhaal heeft in de joodse traditie talrijke interpretaties gekregen. Zo is het o.a. gaan
fungeren als verwerkingsmodel van het onzegbare leed: de pogroms uit het joodse
verleden, de vernietiging in Auschwitz. In 1980
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verscheen over dit onderwerp een bundel opstellen van een aantal liberaal-joodse en
protestantse auteurs (Isaak wordt weer geofferd, bij dezelfde uitgever). Hoewel het
nergens uitdrukkelijk wordt gezegd, is de thans verschenen studie er mijns inziens
een vervolg en een aanvulling op. Een bijdrage die mij nogal aanspreekt is die van
André Lascaris. In zijn lange essay (pp. 101-139) probeert hij uit te leggen - niet te
vergoelijken! - waarom de katholieke theologen zo beschamend weinig hebben
gereflecteerd op het uitroeien van de joden in de Tweede Wereldoorlog. Na een
analyse van oorzaken probeert hij aan de hand van het begrip offer lijnen te schetsen
waarlangs een katholieke theologie bezig zou kunnen gaan met een duiding en een
verwerking van de holocaust. Zijn conclusie is veelzeggend; er zijn ernstige bezwaren
tegen de interpretatie van Jezus' dood als een bloedoffer ter verzoening van een
toornige God. In dat verband wil ik er - wellicht ten overvloede - nog maar eens op
wijzen dat de joodse titel voor Genesis 22 inderdaad niet spreekt van ‘offer’, maar
van ‘De binding van Isaak’. Om een héél andere reden is de doorwrochte studie van
Albert van der Heiden te vermelden (pp. 19-59) waarin de - voor de leek vrijwel
ontoegankelijke - middeleeuws-joodse exegese van Genesis 22 wordt geïnventariseerd
en becommentarieerd. In tegenstelling namelijk tot de vaak onsystematische rabbijnse
literatuur voelden de joodse auteurs van de Middeleeuwen zich aangetrokken tot een
meer systematische werkwijze, die hun was ingegeven door de methoden van de
(Griekse) filosofische tradities of door het verlangen het materiaal compleet en
overzichtelijk weer te geven. De bundel wordt besloten met een eveneens uitvoerig
artikel van Willem Zuidema (docent joodse wetenschap) en zijn vrouw Marina
(psycholoog-therapeute) over de verwerking van lijden, dood en schuld (pp. 146-212).
Na het lezen van alle bijdragen in deze bundel is er bij mij één vraag blijven hangen.
Elk artikel op zich is de moeite waard, maar lopen geschiedenis van de exegese en
de verwerking van contemporaine geschiedenis niet al te vanzelfsprekend in elkaar
over? Misschien zou daaraan ook nog eens uitdrukkelijk aandacht kunnen worden
besteed. Beide bundels overigens van harte aanbevolen!
Panc Beentjes
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Johan Negenman, Een geografie van Palestina, Kok, Kampen, 1982, 173
pp.
De auteur, als docent bijbels milieu verbonden aan de Universiteit van Nijmegen,
heeft reeds velen aan zich verplicht met De bakermat van de Bijbel (Amsterdam,
1968) en de nog niet zo lang geleden verschenen Geografische gids bij de Bijbel
(Boxtel, 1981), waaraan ik in november 1982 in dit tijdschrift een bespreking heb
gewijd (pp. 179-180). In de onlangs gestarte serie Palaestina Antiqua, verschijnend
onder auspiciën van het Werkgezelschap voor de Archeologie van Palestina, is als
deel 2 dan eindelijk het cahier verschenen dat al geruime tijd in de catalogus van de
uitgever aangekondigd had gestaan. In het boek beschrijft Negenman de natuurlijke
omgeving van Palestina, van groot belang voor een goed verstaan van het oude Israël
en zijn literatuur. De auteur besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van de
geografie. Hij legt uit dat het land Palestina van noord naar zuid uit vier tamelijk
smalle banen bestaat, elk met zijn eigen kenmerken. Ook gaat hij uitvoerig in op het
klimaat (zomer, winter) en de klimaatzones (steppe, woestijn). Bijzonder boeiend
heb ik het hoofdstuk over de wegen (pp. 108-138) ervaren. Op deze wijze krijgen
we een beter inzicht in de ontwikkeling en het functioneren van de samenleving
waaruit de Bijbel is voortgekomen. Het heldere betoog van de schrijver wordt
uitstekend gevisualiseerd met maar liefst 26 zéér functionele kaarten. Twee registers,
één van bijbelse en één van niet-bijbelse geografische namen zorgen ervoor dat zowel
de lezer van de Bijbel als de eigentijdse toerist snel de gewenste informatie kan
opslaan (wat overigens de vaak in deze registers voorkomende cursief gezette
afkorting vb betekent wordt mij niet duidelijk). Omdat in dit cahier een nogal groot
aantal bijbelplaatsen wordt besproken, had - juist gezien de doelstelling van deze
publikatie - een lijst van Schriftplaatsen niet mogen ontbreken. Nu is veel informatie
immers alléén via de geografische naam terug te zoeken. Zo vind ik het eveneens
jammer dat de literatuurlijst (bijgehouden tot 1979) niet op auteursnaam is
samengesteld, maar op (vaak bijna identieke) titel. De lay-out van het boek is
voortreffelijk; men heeft een ruime kantlijn aangehouden en in de aldus ontstane
brede marge twee tot drie keer per bladzijde de belangrijke trefwoorden afgedrukt.
Een interessant geschreven en goed leesbaar boek, dat men maar binnen handbereik
moet zetten wanneer men de Schriften opent.
Panc Beentjes

Franz Laub, Die Begegnung des frühen Christentums mit der antiken
Sklaverei, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1982, 120 pp., DM.
24,80.
Bijbelwetenschap en geschiedenis zijn de laatste decennia intensief bezig met de
bestudering van de slavernij in de antieke Oudheid. Zet men hun benaderingswijzen
naast elkaar, dan blijkt al spoedig hoe in de bijbelexegese niet zelden de neiging
overheerst om contemporaine factoren en sociaalhistorische omstandigheden te
veronachtzamen en onmiddellijk af te stevenen op de actualiteitswaarde van de tekst.
In wat oorspronkelijk als tijdschriftartikel was gepland, maar op aandrang van
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professor Joachim Gnilka tot een monografie is uitgebouwd, gaat het er Laub zéér
uitdrukkelijk om dat nu ook de nieuwtestamentische exegese eens ernst gaat maken
met de sociale en maatschappelijke achtergronden te bestuderen waar het vroege
christendom en de antieke slavernij elkaar ontmoetten. In het theologisch onderzoek
overheerst namelijk nog steeds de - sporadisch bestreden opvatting - dat de christelijke
boodschap vroeg of laat wel het einde van de antieke slavernij móést inluiden en dat
ook daadwerkelijk heeft gedaan. Laub toont op overtuigende wijze aan dat een
dergelijke opvatting niet alleen de historische gegevens simplificeert, maar tevens
aan een groot aantal ervan geen of onvoldoende gewicht toekent. Dit boek beschrijft
op een bijzonder heldere wijze hoe de literatuur uit de antieke Oudheid over de slaaf
spreekt en waarom dat precies op dié manier gebeurt. Dat heeft alles te maken met
de oikonomia, die als een apart literair genre een vast onderdeel vormde van de
filosofie! Het beschrijft de relaties die zich binnen het machtsbereik van de ‘huisheer’
bevinden: man-vrouw, vader-kinderen, heer-slaaf. Op overtuigende wijze weet Laub
vervolgens aan te tonen dat het schema van de zgn. Haustafel in de
nieuwtestamentische brieven (Kol., Ef., 1 Petr.) rechtstreeks teruggaat op dat genre
van de oikonomia. Dat nog nooit iemand dat heeft opgemerkt - ondanks de vele
studies over de Haustafel - is ronduit verbijsterend! Na de-
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ze voor het nieuwtestamentisch onderzoek grensverleggende ontdekking beschrijft
de auteur vervolgens hoe het mogelijk is geweest dat ook slaven toegang kregen tot
het christendom. Ook ten aanzien van dit fenomeen helpt hij een aantal diepgewortelde
misverstanden uit de wereld. Het is niet overdreven te stellen dat we te maken hebben
met een boek dat baanbrekend werk verricht. Hier en daar heb ik de auteur op een
slordigheid kunnen betrappen. Zo vond ik het nogal merkwaardig om bij het werk
van Phocylides (p. 27) verwezen te worden naar een editie uit 1885, terwijl in de
afgelopen decennia twee uitstekende commentaren op dit geschrift zijn verschenen
(A. Farina, 1962; P.W. van der Horst, 1978). Opvallend ook hoe slecht Galaten 3:28
gelezen wordt (trouwens niet alleen door Laub!). Op p. 66 vertaalt deze: ‘nicht mehr
Mann noch Frau!’; maar Paulus schrijft: ‘niet meer mannelijk en vrouwelijk’ (en
verwijst dus rechtstreeks naar het scheppingsverhaal in Genesis 1:27). Wie met vrucht
de brieven van het Nieuwe Testament wil blijven lezen mag aan deze voortreffelijke
studie niet voorbijgaan. Er opent zich een fascinerende wereld voor wie dit boekje
ter hand neemt.
Panc Beentjes

Brian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion, Oxford
University Press, Oxford, 1982, 144 pp., £9,95.
Minder dan een omvattend overzicht van de godsdienstfilosofie vormt dit boekje
vooral een thematische inleiding waarin Davies aan de hand van enkele (zij het
centrale) capita selecta tracht duidelijk te maken hoe een filosofie van de religie
heden ten dage mogelijk is. Naast het soms enigszins terloops ten tonele verschijnen
van enkele moeilijk te passeren continentale filosofen (o.a. Descartes, Kant en, zoals
bij een dominicaanse auteur te verwachten valt, Thomas van Aquino) is Davies'
behandeling zowel qua benadering als qua stijl sterk Angelsaksisch gericht. Hij
beperkt zich daarbij grotendeels tot de vraag in hoeverre de diverse behandelde
religieuze themata (godsbewijzen, wonderen, leven na de dood e.d.) filosofisch
mogelijk en redelijkerwijs aanvaardbaar zijn. Met de positieve beantwoording van
deze vragen wordt aldus, op enigszins kantiaanse wijze, het terrein vrijgemaakt voor
een voor de rede aanvaardbare godsdienst, zonder dat deze overigens nauwkeurig
wordt ingekleurd. Dat laatste is volgens Davies niet de taak van de filosofie maar
van het geloof in eigenlijke zin, waarvan de mogelijkheid en speelruimte door de
filosofische analyse worden gegarandeerd. Een positie die misschien het beste kan
worden getypeerd als die van een moderne apologetiek.
Ger Groot

David Flusser (red.), De laatste dagen in Jeruzalem. De Paasweek op de
voet gevolgd, Kok, Kampen, 1983, 135 blz., f29,50.
Wie zich intensief bezighoudt met de stormachtig verlopen laatste week uit het leven
van Jezus, komt spoedig tot de ontdekking dat er - ofschoon de evangelisten het
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lijdensverhaal zéér uitvoerig vertellen - tal van vragen openblijven. Waar precies
ging Jezus op Palmzondag de stad binnen? Waar lag precies het huis van de
hogepriester Kajafas en waar de plaats waar Pilatus rechtsprak? Hoe authentiek is
eigenlijk de Via Dolorosa, de kruisweg die de pelgrims heden ten dage afleggen?
Sinds in 1967 Israëlische troepen het oude stadsdeel van Jeruzalem veroverden zijn
rond de Tempelberg de archeologische activiteiten sterk toegenomen. Na het
beëindigen van de eerste fase van dit onderzoek (dat onder leiding van prof. Benjamin
Mazar plaatsvond) werd het idee geboren een symposium te organiseren waarop vijf
vooraanstaande geleerden de bestaande theorieën over Jezus' laatste dagen in
Jeruzalem zouden toetsen aan eventueel nieuw verkregen inzichten en resultaten als
gevolg van deze archeologische expeditie. Onderhavig boek doet verslag van dat
symposium; het inventariseert de bevindingen van de geleerden en de onder hen
gevoerde discussies over de beslissende gebeurtenissen die omstreeks Pasen van het
jaar 32 hebben plaatsgegrepen. Aangezien er experts aan het woord zijn die elkaar
via ingewikkelde en geraffineerde bewijsvoeringen proberen te overtuigen van hún
gelijk, zal het u niet verbazen dat dit verslagboek melding maakt van een grote
hoeveelheid details. Zo krijgt bijv. de bespotting van Jezus door getuigenissen uit
contemporaine bronnen (pp. 85-86) een duidelijker functie, een echte ‘Sitz im Leben’.
En zo wemelt het werkelijk overal van inte-
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ressante wetenswaardigheden en boeiende details. Nu eens blijkt de ene evangelist
op een bepaald punt betrouwbaar, terwijl we voor een volgend detail beter bij een
ander evangelie te rade kunnen gaan. En dáár precies ligt voor mij een punt van
kritiek op de uiteindelijke redactie van dit verslagboek. Elk van de vier evangelieën
bevat dus details die voor een zo betrouwbaar mogelijke reconstructie van die laatste
week van Jezus' leven van belang zijn. Zou het dan ook niet zinvol zijn geweest,
wanneer dit verslagboek in het laatste hoofdstuk een overzichtelijk totaalbeeld zou
bevatten van alle thans meest waarschijnlijke componenten? Nu blijft het voor de
lezer een enorme, onoverzichtelijke puzzle. Daar komt nog bij dat er in het boek
alléén een verklarende woordenlijst is opgenomen (pp. 127-134), maar geen enkel
register - terwijl deze in een dergelijke samenvattende studie zo broodnodig zijn.
Men zou toch tenminste moeten kunnen naslaan waar bepaalde personen, locaties
en schriftteksten ter sprake zijn gebracht. Ik ben mij ervan bewust dat veel van
bovenstaande kanttekeningen en opmerkingen eigenlijk niet thuishoren op het bord
van de Nederlandse uitgever; het zijn manco's in de originele uitgave (Sadan
Publishing House, Tel Aviv, 1980). Degenen die het werk geschikt achtten voor óns
taalgebied hebben daaraan naar mijn oordeel te weinig aandacht besteed.
Tot overmaat van ramp zijn de foto's in de Nederlandse uitgave (pp. 97-112)
bijzonder slecht gereproduceerd en is de vertaling bij tijd en wijle erg houterig.
Kortom een boek dat ik u helaas niet kan aanbevelen.
Panc Beentjes

Steven Runciman, The Medieval Manichee; A study of the Christian Dualist
Heresy, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, 214 pp., gebonden
£19,50; paperback £6,95.
Ongewijzigde heruitgave van een studie uit 1947; de bibliografie is enigszins
bijgewerkt. Runciman ziet het optreden van dualistische sekten in de geschiedenis
van het Christendom niet als incidentele gebeurtenissen, maar als een constante lijn
die loopt van de Gnosis, via allerlei obscure kerken aan de rand van de christelijke
wereld (Oost-Europa en het Midden-Oosten) tot aan de grote opleving in de sekte
van de katharen, die in deze studie de meeste aandacht krijgen. Vooral de oosterse
sekten worden zeer beknopt behandeld, wellicht mede t.g.v. het in de jaren veertig
nog maar weinig ontsloten of toegankelijke bronnenmateriaal. Het hoofdaccent ligt
in deze studie op de theologie, de interne organisatie en de historische
wederwaardigheden van de behandelde sekten, al wordt soms ook wel summier (maar
tamelijk effectief) verwezen naar de sociale achtergronden daarvan.
Ger Groot

Sociologie
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Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw.
Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse
gezinsleven, Van Gorcum, Assen, 1982, XVI + 296 pp., f49,50.
Er is o.a. vanuit de gezinssociologie wel geopperd dat het moderne, ‘conjugale’
gezin, d.w.z. een twee-generatie-gezin (ouders + kinderen) dat een relatieve innerlijke
geslotenheid en onafhankelijkheid vertoont, slechts een zeer recent fenomeen zou
zijn. Vaak wordt het opkomen daarvan in verband gebracht met de Industriële
Revolutie of andere ontwikkelingen in de laat-18e, 19e eeuw; vóór die tijd zou het
gezin in strikte zin nauwelijks bestaan hebben en zou er veel meer sprake geweest
zijn van familie-huishoudens (waartoe ook het inwonende personeel behoorde).
Parallel daaraan zouden ook t.a.v. partnerkeuze, ontrouw, huiselijke problemen en
echtscheiding veel minder individuele, sterk collectief gerichte normen en gewoonten
hebben bestaan.
Donald Haks heeft in deze studie (een proefschrift, naar men mag aannemen) dit
vermoeden t.a.v. het gezinsleven in Holland in de 17e en 18e eeuw getoetst. Hij deed
dat door m.n. de processtukken te bestuderen van rechtszaken die in drie plaatsen
met een tamelijk uiteenlopend karakter (Leiden, Maassluis en Wassenaar) werden
aangespannen rond kwesties als echtscheiding, vaderschapsacties en verbroken
trouwbeloften. Een andere, misschien wat minder betrouwbare invalshoek vormde
de bestude-
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ring van moralistische geschriften uit die tijd op het stuk van huwelijks- en
gezinsleven; minder betrouwbaar, omdat het hier immers méér over het ideaal dan
over de werkelijkheid ging, zij het dat daarin uiteraard óók wel naar voren kwam
hoe er over de werkelijkheid werd gedacht.
Haks' conclusies zijn tamelijk opmerkelijk. Het gezinsleven en alles wat daarmee
samenhangt blijkt een veel grotere gelijkenis met de huidige situatie te vertonen dan
in de genoemde sociologische (en andere) theorie- en wel wordt verondersteld, ook
al betekent dat uiteraard niet dat er in het geheel geen verschillen zouden bestaan.
Het gezinsleven was in het Holland van die tijd overwegend ‘conjugaal’, de
partnerkeuze was relatief vrij en ook de rol van de vrouw was veel minder aan
‘patriarchalisme’ onderhevig dan in de gangbare, vooral modieuze, opinies wel wordt
verondersteld.
Haks wijst er bij herhaling op dat zijn bronnenkeuze een zekere vertekening van
de werkelijkheid met zich kan hebben meegebracht; anderzijds is het bij een
onderwerp als dit nu eenmaal moeilijker aan toegankelijk en enigszins betrouwbaar
materiaal te komen dan in bijv. de politieke geschiedschrijving. De wijze waarop
Haks zijn onderwerp heeft benaderd lijkt zeker niet een van de slechtste en heeft
geresulteerd in een visie op het dagelijks leven van vroeger eeuwen die zeker zeer
verhelderend en interessant genoemd mag worden. Het boek vormt ongetwijfeld een
bijdrage aan de geschiedschrijving van die aspecten van de samenleving die maar al
te lang in de schaduw van de ‘grote’ gebeurtenissen hebben gestaan, maar voor een
goed begrip van het verleden minstens zo belangrijk én belangwekkend zijn en de
laatste jaren bij historici dan ook steeds meer in de belangstelling zijn komen te staan.
Stemt dit boek wat betreft de inhoud en verwerking dus tot grote vreugde, anders is
het gesteld met de nogal povere stilistische kwaliteiten ervan; het ontcijferen van het
proza dat Haks hanteert vraagt soms een niet geringe inspanning, mede door het
nogal ongecontroleerd gebruik van komma's, die in dit boek de functie van zo
ongeveer ieder willekeurig leesteken kunnen vervullen.
Ger Groot
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Geschiedenis
John Edwards, Christian Córdoba, The City and its Region in the late Middle
Ages, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, 240 pp., £24.
Hoewel Toledo (met zijn beroemde vertalersschool) op dit punt meer bekendheid
geniet, heeft ook Córdoba een lange tijd gekend van vreedzame coëxistentie tussen
Christendom, Jodendom en Islam. Aan het eind van de 15e eeuw kwam aan deze
coëxistentie een tamelijk abrupt einde, voornamelijk als gevolg van de politiek van
de ‘katholieke koningen’ (Fernando en Isabel), die tenslotte leidde tot de verbanning
van beide laatste bevolkingsgroepen.
Een dergelijk toneel heeft alle mogelijkheden in zich voor een uiterst boeiende
beschrijving van het wel en wee van de ontmoeting tussen verschillende culturen,
maar ook al draagt Edwards dit gegeven wel als rechtvaardiging van zijn studie aan,
toch zal men in dit boek vergeefs zoeken naar een enigszins verdiepte weergave van
deze cultuurhistorische bloeitijd én catastrofe. Edwards geeft veeleer een objectieve
beschrijving van de economische, bestuurlijke en politieke structuur van de stad en
het gebied van Córdoba, geplaatst in de politiek-historische omstandigheden van de
14e en 15e eeuw, waarbij de kwantitatieve, statistische en institutionele aspecten
sterk overheersen. Pas op de laatste bladzijden van het boek komt men enkele
interessante opmerkingen tegen over het hoe en waarom van de haat tegen joden en
‘conversos’ (veel meer dan tegen moslims), maar verder blijft het boek beperkt tot
een (overigens indrukwekkend) data-overzicht dat alleeen specialisten tot
enthousiasme zal brengen.
Ger Groot

Theater
J.L. Styan, Max Reinhardt, Cambridge UP, Cambridge, 1982, 171 pp.,
pb., £5,50.
Het is voor huidige theaternieuwlichters een wat pijnlijke mode geworden M.
Reinhardt (1873-1943) als illusionistisch magiër weg te duimen. Wat S. onpolemisch
maar met zakelijk-geëngageerde historische kennis daarom vooropplaatst in deze
artistieke biografie is Reinhardts breuk met diens voorgangers, zijn eigen opvatting
van theatermaken en zijn niet te minimaliseren erfenis voor al wat na hem komt. Hij
startte inderdaad met een theatrale vormcode voor het (toen vernieuwende)
psychologische drama dat tussen kopierealisme en mentaliteitsevocatie in naar
menselijke symbolen tastte die voor een nieuwe generatie (net vóór W.O. 1) een
houvast of een begeerte vormen konden. Logisch wordt hij dan ook de (be)vestiger
van het scenische expressionisme, minder in de formalistische eigenzinnigheid dan
in de functionalisering van het filosofische, mensconceptuele experiment. Uit de
diversiteit van Reinhardts oeuvre verbijzondert S. de Shakespearomanie die beslist
ook voor de Angelsaksische theatermakers een andere stijl en een andere tekengeving
heeft afgedwongen terwijl S. eveneens de neospectaculaire tendens (cfr. de
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Salzburg-nieuwigheid) detaillistisch beschrijft. Dit is niet de definitieve biografie
van een theaterman zonder wie het 20e eeuwse theater er anders zou hebben uitgezien;
het is echter, behalve een eerherstel, vooral een overtuigend pleidooi om de
categorieën en criteria waarlangs de idee van theater te volgen valt, concreet te maken
in zowel het beperkt-tijdsgebondene als het overlevend-bestendige voor ook het
vandaag gepraktizeerde theater.
C. Tindemans

Nel Bakker, De blauwe gordijnen van Ibsen, N. Bakker, Amsterdam, 1981,
84 pp., f 16,50.
Lief, vooringenomen in de positieve zin, partijdig want geen spatje duldend, brengt
S. haar echo op Ibsens dramatische stem op papier. Enerzijds pretentieloos want niet
echt doordringend naar een andere versie, anderzijds kritisch want speurend naar de
actuele betekenis, is ze thuis in zowel de wat meer bedaagde als in de iets recentere
vakliteratuur waarvan ze telkens weer clichés opneemt om ze te verwerpen en accenten
aanbrengt die uit een intieme persoonlijke benadering stammen. Deze miniatuurstijl
aait het universele in het bijzondere, heeft meer oor voor inhoud dan voor vorm, vat
het drama meer op als een transportband van
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ideeën dan als een incarnatie van menselijke gedragsvarianten maar weet beslist over
de tijdsafstand heen duidelijk te maken wat (en waarom) uit de verkleurde historiciteit
voor mensen van vandaag belangstelling heeft weten te behouden.
C. Tindemans

Horst Claus, The Theatre Director Otto Brahm, UMI Research Press, Ann
Arbor, Mich/Bowker Publ. Comp., Epping, Essex, 1981, 149 pp., $43,50.
O. Brahm (1856-1912) hangt, bij de ontwikkeling van het regietheater in het Duitse
maar beslist ook in het internationale kader, tussen de Meininger en Max Reinhardt
in, tussen 1890 en 1905. Zijn niet te loochenen verdienste ligt in zijn artistiek
impressariaat voor het naturalistische drama en de daarmee verbonden theaterstilistiek
en in zijn betekenis voor de autonome ontwikkeling van de functie van de regisseur
in het moderne theater. Er kan geen twijfel over bestaan dat Brahm het eigentijdse
drama, G. Hauptmann voorop, armslag heeft gegund, een stem verschaft, erkenning
heeft afgedwongen als criticus, als organisator (Freie Bühne, Berlijn), als
theaterdirecteur (Deutsches Theater en Lessingtheater, beide te Berlijn). Deze studie
volgt wat angstvallig de biografische lijn en verwaarloost de stijl- of
theatervakanalyse. Daardoor blijft het beeld onaf. Ondertussen brengt S. wel correcties
aan t.o.v. Brahms eenzijdig-naturalistische voorkeur door diens grondige aandacht
(kritisch en theatraal) voor Kleist en Schiller.
C. Tindemans

Steven DeHart, The Meininger Theater 1776-1926, UMI Research Press,
Ann Arbor, Mich./Bowker Publ. Comp., Epping, Essex, 1981, 235 pp., hc.
$55.
Dat met de Meininger het moderne regietheater een aanvang neemt, is een cliché in
de theatergeschiedschrijving, meestal meer een echo van enige tijdsgebonden
geestdrift dan een geobjectiveerd resultaat van inzicht en onderzoek, zelden ook een
afgewogen bevinding van streven en slagen. Deze doctorale dissertatie tracht een
aantal hiaten op te vullen met tijdshistorische informatie, voornamelijk uit de
tourneetijd tussen 1874 en 1890, maar beslist ook met de (ongewone, volstrekt
nieuwe) ensembletucht, de repetitieprocédés, de structurering van massascènes, de
methoden van decor- en kostuumontwerp, de organisatie van de distributie. De
esthetische theaterhistorische consequenties beroert S. nauwelijks. Authenticiteit als
grondslag van de dramatische enscenering is uiteraard één gegeven; wat echter
ontstaat hierdoor theaterstructureel? De historische receptie vermeldt zowel
instemming als controverse, maar de discussie van deze tegenstrijdige verwerking
ontbreekt in deze studie. Daarom ook ontstaat de incorrecte indruk dat deze
theatermakers zonder contact met de overige tijdgenoten geopereerd hebben, evenmin
als veel voorkomt van de consequenties en de invloed op de volgende generatie (bv.
A. Antoine en zijn Théâtre Libre, K. Stanislavskij en zijn Moskou Kunsttheater).
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Als catalogus is deze studie geldig; de werkelijke integratie van de Meininger in het
moderne theater blijft ook na dit werk een verlangen en een behoefte.
C. Tindemans

Katherine Vanovitch, Female Roles in East German Drama 1949-1977,
Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 172 pp., sFr. 44.
De conventionele rolopvatting van de dramatische vrouwenfiguur ligt in het
relatiepatroon tot de man of in de functie van een moreel symbool (zelfopoffering,
moederlijkheid, erotiek). Is dit eeuwenoude model ook in het DDR-drama, als
expressie van een gewijzigde opvatting over de vrouw, terug te vinden en, zo niet,
welke verschillen treden er op? Op basis van nagenoeg de totale dramaproduktie
(van F. Wolf en E. Strittmatter tot H. Müller en V. Braun) komt S. tot de bevinding
dat modelprojecties van de eeuwige vrouw vermeden worden, dat ze optreedt als een
element binnen een netwerk van politiek-wereldbeschouwelijke demonstratie. Enig
feministisch accent is er niet; de vrouw is een nietgeïdealiseerd subject binnen een
algemeen raam van menselijke verhoudingen, vaak wel verbijzonderd als politieke
predikante of antithese-component, altijd in een interactieproces van idee, afspiegeling
en dramastructuur. Natuurlijk is er enige evolutie. Brachten de debuutjaren stoere
socialistische meiden als humanitair alternatief voor uitbuiting en
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oorlog, dan vermeden de jaren 60 dit concentraatspatroon en beklemtoonden veeleer
de gelijkwaardigheid van beide geslachten, dan verliest de vrouw haar heldenrol en
wordt een vanzelfsprekend vertegenwoordiger van de algemeenheid, zelden met
enige ironische inslag, vaker met roodmelodramatische gevoelerigheid. In de jaren
70 wordt het puriteinse taboe aangetast; seksuele activiteit staat dan niet voor een
libido-programma maar voor de menselijke conflict-kansen binnen ideologische
geslotenheid. De receptie van deze nieuwe vrijheid blijft echter zeer aarzelend; naast
esthetische conventies acht men tevens de resultaten van de socialistische praktijk
veronzekerd. Vrouwelijke drama-auteurs blijven schaars en de mannen doen
patriarchaal verder, voelen wel de behoefte aan een andere houding, projecteren de
vrouwenrollen toch meer als ideële abstracties dan als aanvaardbare wezens.
C. Tindemans

Dagmar Steffen, Der Zweiakter im zeitgenössischen englischen Drama,
Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1983, 242 pp., sFr. 56.
Van de vaststelling vertrekkend dat een aantal hedendaagse Britse dramateksten een
tweedelige structuur bezitten, onderzoekt S. hoe dit feit samen kan hangen met de
handeling, de situaties, de personages, de taligheid en de theaterbestemming. Ontkomt
ze niet aan de huidige ont-regeling van de dramacode, dan moet ze tenslotte, op basis
van een buitengewoon volledige analyse van J. Mortimer, The Judge, D. Mercer,
After Haggerty en Flint en T. Stoppard, Jumpers, bezwijken voor de bewijslast dat
de dubbelluikvorm een expressie van moderniteitswil in het drama is. Haar besluit
is een waslijst van descriptieve kenmerken die om bevestiging of weerlegging, in
elk geval differentiëring vragen bij andere dan de hier behandelde teksten. De
functionalistische vormgevingsprincipes die ze achterhaalt (descriptie i.p.v. reflectie,
abstractie i.p.v. concreetheid, dialectiek i.p.v. rechtlijnigheid) verplichten de
lezer/toeschouwer tot persoonlijke synthesecompositie op basis van polariseringen.
Voorlopig projecteert ze haar bevindingen als analysemodel voor nadere studie;
terwijl ze de hier doorgenomen teksten een grotere helderheid weet toe te kennen,
geeft ze daardoor de dramaturgische studie een instrument mee dat de vaak chaotische
beeldwereld van het moderne drama, aanleiding meer tot afwenden dan tot toespitsen
van aandacht, op verhelderende wijze begrijpelijk weet te maken.
C. Tindemans

Judith R. Scheid (Hrsg.), Zum Drama in der DDR: Heiner Müller und
Peter Hacks, Klett, Stuttgart, 1981, 225 pp., DM. 28,50.
Met de - zowel in het spoor van als in revolte tegen Brecht - voornaamste
DDR-drama-auteurs houden zich in deze bundel Oost- en Westduitse en Amerikaanse
experten bezig. Zij willen duidelijk van een aantal clichés in de receptie af die
volhouden dat P. Hacks epigoon en rood boulevardscribent is en H. Müller een niet
eens heimelijk dissident. Daarom tast een eerste groep essays naar de socialistische
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basis en het esthetische credo van beide auteurs. Bij Müller verloopt deze meanderlijn
van het produktiebrigadestuk over de camouflerende integratie van de antieke thema's
naar de tegenspraak-thesis in de DDR-werkelijkheid van het marxistische heil. Bij
Hacks is er het onbehagen tussen enkeling en staat, tussen antieke mythe en realistisch
materialisme, tussen tijdeloze esthetica en ideologische achterhoedeschermutselingen.
In een tweede adem worden enkele thematische zwaartepunten scherper belicht:
Müllers leesmanie van Macbeth en depoëtisering van het socialistisch realisme in
Der Bau; Hacks' tegendraadse komiek in Moritz Tassow. Onder geen beding worden
deze essays tot een harmonisch standpunt gedwongen maar ze zijn stuk voor stuk
intelligent, inzichtrijk en stimulerend zodat ze voor dramaturg en simpel
geïnteresseerde een geschakeerd forum bieden waarop een eigen zinvolle relatie op
te bouwen valt die altijd doorverwijst naar de onmisbare uitvoering op het theater.
C. Tindemans

Joachim Fiebach - Helmar Schramm (Hrsg). Kreativität und Dialog.
Theaterversuche der 70er Jahre in Westeuropa, Henschel, Berlin, 1983,
368 pp., DDR M 19.
Belangrijk is in deze bundel opstellen en interviews (over Peter Brook en zijn Centre
International de Créations Théâtrales, de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

285
Schaubühne am Halleschen Ufer in West-Berlijn, de 7:84 Theatre Company in
Schotland) niet in de eerste plaats wat erin opgenomen staat (omdat deze teksten ons
alle in het Westen toegankelijk zijn, wat ze ook in deze verzameling best boeiend
houdt) maar dat en waarom ze in de DDR beschikbaar worden gesteld. Het gaat bij
deze drie thema's niet om politieke gezelschappen in de marxistische frontlijn maar
- met vanzelfsprekend groot en belangrijk politiek reliëf - om het theater dat ze
vertegenwoordigen. De DDR opent zich bij middel van deze verzameling voor
impulsen die thuis als formalistisch of reformatorisch of anarchistisch buitengesloten
blijven. Inleider Fiebach wentelt zich daarom in zijn voorwoord voorzichtig in zowel
jargon als openhartige interpreterende gelijkgezindheid. Ook als navolging in de
DDR niet te verwachten valt, dan nog wordt hoe dan ook informatie-op-niveau ter
beschikking gesteld die gelijkgerichte behoeften althans compensatorisch bevredigen
kan. Uit eigen ervaring weet ik hoe velen in de DDR daarnaar uitkijken.
C. Tindemans

Günther Mahal, Auktoriales Theater - die Bühne als Kanzel.
Autoritäts-Akzeptierung des Zuschauers als Folge dramatischer
Persuasionsstrategie, Gunter Narr, Tübingen, 1982, 342 pp., DM. 68.
Polemiserend tegen P. Szondi's bekende begrip van het ‘absolute’, het in zich gesloten,
enkel naar zichzelf refererende drama, plaatst S. een opvatting van het drama voorop
dat principieel het auteursstandpunt uitspeelt tegen de buitendramatische autoriteit
en daartoe fundamenteel en structureel de toeschouwersperceptie incalculeert. Zijn
stelling komt erop neer dat, i.t.t. de vaak verkondigde mening van het eigen leven
van de personages, overal en altijd het perspectief van de auteur domineert, zelfs
voorwaarde is van het genre; de hele studie zet er zich aan daarvoor bewijzen te
leveren: historische, technische en systematische. Het appellatieve karakter (met
retorische persuasiviteit als compositiestrategie) fungeert als instrument tot receptie.
In categorische analyses betrekt S. normen uit de hele dramageschiedenis, en niet
enkel de Europese, en poneert dat het doorbreken van de scenische illusie overal en
altijd de intentie is. De instrumentele middelen daartoe worden dan systematisch
uiteengezet, van pro- en epiloog over koor en couplet (met varianten) tot spelleider.
Belangrijker nog zijn de functies omdat die instrumentele manipulatie voortdurend
mogelijk maken. Hier ook ligt S.'s zwaartepunt (niet onnodig zij het toch te dik
aangezet tegen Brecht, of misschien vooral de Brechtexegese, ten strijde trekkend
en het ‘epische’ karakter van diens drama fundamenteel betwijfelend als
vernieuwingsaspect) en als hij aspecten zoals affirmatie en propaganda, het podium
als kansel, de epische structuur, het uitschakelen van het voetlicht, de zelfintroductie
van de auteur, de techniek van het overtuigen, de toekenning van autoriteit en het
effect in het nietdramatische leven ontleedt, dan eist hij terecht alle aandacht op voor
wat in de theatrale activiteit nu eenmaal opvallend is. De consequentie van zijn studie
is de behoefte aan een ander soort geschiedschrijving van het drama waarin de relatie
tussen auteur en toeschouwer via de bemiddeling van de personages centraal staat.
Dat is een sedert lang bekend verlangen; zelden werd het zo overtuigend geadstrueerd.
C. Tindemans
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Alan Marshall, The German Naturalism and Gerhart Hauptmann. Reception
and Influence, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 413 pp., sFr. 89.
Om erachter te komen of G. Hauptmanns reputatie van naturalistisch auteur terecht
bestaat, hoe hij zich in de knorrige sfeer van het naturalistenkamp gedragen heeft en
in hoeverre er aanleiding bestaat van een modelfunctie voor epigonen te gewagen,
problematiseert S. wat de historische term voor de strijdgenoten zelf betekend heeft.
Blind wetenschapsgeloof, affectief socialisme mogen dan de medestanders kenmerken,
het Zola-voorbeeld, het artistieke individualisme en een sterk ongelijke opstelling
t.o. het vormprobleem (cfr A. Holz, de gebroeders Hart, K. Bleibtreu of C. Alberti)
maken het etiket van gesloten groep onwaarschijnlijk, bovendien nog doorkruist met
de rivaliteit tussen de München- en de Berlijn-kernen. S. poneert trouwens dat zonder
de eenmanswil van O. Brahms (als criticus en artistiek leider van de Freie Volksbühne)
G. Hauptmann nooit de bekendheid verworven zou hebben die hem al vlug boven
de (nijdige)
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geestesgenoten verhief. De produktieve receptie van G. Hauptmanns drama (thema
en vorm) bij de generatiedwergen (G. Hirschfeld, E. Rosmer, M. Dreyer, E. Rosenow,
Ph. Langmann, F. Adamus) wordt intens ontleed, levert geen onrechtvaardige
verwaarlozing op, legt enkel wat nieuw reliëf in de broederrelatie tussen Gerhart en
Carl Hauptmann. S.'s loslippigheid verhindert niet dat zowel Hauptmanns historische
grootheid als de betwijfelbare betekenis van het naturalisme wat labieler uitvallen
dan de historiografie doorgaans volhoudt.
C. Tindemans

Gabriele Girschner, Goethes ‘Tasso’. Klassizismus als ästhetische
Regression, Forum Academicum, Königstein/Ts., 1981, 477 pp., DM. 48.
De Goethefilologie en de regisseurspraktijk vatten Tasso gebruikelijk op als de
problematisering van de existentie van de kunstenaar die fijngemalen wordt door
een onverschillige en nietbegrijpende maatschappij. Deze omvangrijke studie, een
vers-na-vers-analyse, weigert deze visie reeds vooraf bij te treden en wil slechts uit
de langzame zelfontplooiing van de tekst opmaken welke elementen op welke wijze
in interactionele verwikkeling welk dominant thema samenstellen. Wel plaatst S.
niet de kunstenaar als spil in de strijd met de samenleving voorop, maar de geaardheid
van juist deze samenleving bij middel van personages die zich om de kunstenaar
bewegen. Deze vernieuwing bestaat erin dat een werkimmanente methode gebaseerd
wordt op een binnen het werk aan te treffen sociopsychologisch en historisch
interpretatieniveau van Goethe zelf. S. komt tot de slotsom dat wat zovele regisseurs
met dit drama aanrichten (de perfiede ironisering van Goethes opvattingen van de
positie van de kunstenaar) door Goethe zelf reeds in de tekst werd ingebracht (de
confrontatie tussen het Goethepubliek van de 18e eeuw met de
renaissancepersonages); de aandacht gaat nu naar het oproepingsbeeld van het hof
te Ferrara, en zijn personages, hun criteria, het ideologische postulaat van een
samenleving en de praktijk in de omgang met de kunst(enaar). Zij blijken het
onvermogen te vertegenwoordigen esthetische schijn en werkelijkheid kritisch van
elkaar te scheiden. Ferrara wordt uitgetekend als een humanistische ideologie die
zich helemaal niet richt op de Mens en diens behoeften maar op een aantal Waarden
die de mens ingefilterd worden, op een dominantiesysteem over de enkeling, op een
‘ideologie’ in elk geval ongeschikt voor deze, onze tijd. Daarmee vallen Goethes
intentie en die van theaterregisseurs vandaag (cynisch genoeg bedoelend met Goethe
de vloer aan te vegen) onlosmakelijk samen.
C. Tindemans

Film
H. Beerekamp, P. van Bueren, e.a. (uitg.) Jaarboek Film 1982, Het
Wereldvenster, Bussum, 1982, 243 pp., geïll.
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Het belangrijkste - en nuttigste - deel van dit jaarboek bevat een repertorium met de
films die (in Nederland) uitgebracht zijn tijdens het jaar 1981. Verder een index op
de Nederlandse filmbladen, een lijvig (en uiteraard saai) dossier over het Nederlandse
Filmfonds. F. Weisz, B. de Palma, A. Wajda, A. Tanner, H. Schygulla en Robert de
Niro zijn de filmpersoonlijkheden van het jaar. Ze krijgen elk een opstel dat een
poging doet hun inbreng te evalueren. Deze teksten zijn van zeer diverse aard, wat
mij persoonlijk niet stoort; ze geven in ieder geval een mooie doorsnee-kijk op de
verschillende manieren waarop over film heden in Nederland geschreven en gedacht
wordt. Blijft de vraag - die bij elk jaarboek van dit soort gesteld kan worden: tot wie
richt zo'n publikatie zich? De ongemakkelijkheid waarmee deze vraag beantwoord
wordt tekent ook de onzekerheid qua toon en samenstelling van dit Nederlandse
Jaarboek.
Eric De Kuyper

X, Speelfilmencyclopedie, Rostrum, Haarlem/Kluwer, Antwerpen, 1982,
464 pp., BF. 798.
Dit is een - aangevulde - Nederlandse vertaling van L. Maltins' TV-Movies. 15.000
titels (uit de Amerikaanse produktie) werden aangevuld met een 5.000 titels uit de
Europese produktie, waarvan heel wat Nederlandse speelfilms. Praktisch als vluchtig
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naslagwerk, is de Nederlandse versie - zowel als de Amerikaanse trouwens - niet erg
betrouwbaar voor grondiger gebruik. De beoordelingen van de films, de feitelijke
gegevens zijn niet altijd even betrouwbaar en soms nogal eens eigenzinnig. Deze
vertaling-versie heeft een groter formaat, wat het gebruik niet zo handzaam maakt.
Daarentegen zijn er foto's in afgedrukt. Het wordt beslist en - terecht - een bestseller.
De volgende edities kunnen vermoedelijk de schoonheidsfoutjes die aan een dergelijk
werk kleven corrigeren.
Eric de Kuyper

D. Bordwell, The Films of Carl-Theodor Dreyer, University of California
Press, Berkeley, 1981, 251 pp., $29,50.
D. Bordwell is samen met Kristin Thompson de samensteller van één van de beste
inleidingen in de film-esthetiek (Film Art). Ook deze monografie is schitterend.
Dreyer wordt niet enkel doorheen zijn films bestudeerd, maar fungeert ook als een
soort ‘uitdaging’. Bordwell beschouwt de films van Dreyer als een probleem,
filmhistorisch zowel als filmesthetisch. De problematiek wordt scherp gesteld en
‘opgelost’ door een nauwgezette formalistische methode (Bordwell hanteert erg goed
de erfenis van de Russische formalisten en de neo-varianten hiervan). De rijkdom
aan inzicht die zo gewonnen wordt, doet de vele onhandige en niet-overtuigende
pogingen vergeten van andere filmformalisten. Mijn onverdeelde bewondering betreft
ook de helderheid waarmee alles geformuleerd wordt (een van de sleutels van deze
réussite is dat Bordwell meestal per film slechts één of twee theoretische problemen
aanpakt - wat het oeuvre van Dreyer hem ook toestaat). Bovendien is het werk
fantastisch uitgegeven; tientallen stills uit de films worden in een prachtige lay-out
over het boek gespreid. Zoals in de beste recentste filmtekstuele analyses, zijn ze
niet slechts illustratie bij een tekst, maar zijn ze de ware tegenhanger van de
geschreven argumentatie. Kan er nog meer lof? Enigszins ontgoochelend is wel dat
Bordwell zich beperkt heeft tot de grote films van Dreyer (La Passion de Jeanne
d'Arc, Vampyr, Day of Wrath, Ordet, Gertrud) en het achttal films uit de beginperiode
slechts globaal bespreekt. Maar dat is slechts een schoonheidsfoutje in een boek dat
tot de merkwaardigste van de laatste jaren gerekend dient te worden.
Eric de Kuyper

W. Rothman, Hitchcock, The Murderous Gaze, Harvard University Press,
1982, 371 pp., £19,25.
Het is niet verwonderlijk dat Hitchcocks cinema filmonderzoekers blijft inspireren.
Elk van zijn films verdient op z'n minst grondig geanalyseerd te worden, en elke
grondige analyse zal ongetwijfeld nieuwe boeiende inzichten opleveren. Merkwaardig
is wel dat iemand zo'n minimale aanpak heeft van deze rijke materie. Ook al is
Rothmans opzet vrij groots, toch bespreekt hij over een driehonderdtal pagina's
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slechts vijf films. Drie ervan behoren tot de Britse periode, wat op zich reeds de
moeite waard is, daar deze periode in het werk van Hitchcock doorgaans
ondergewaardeerd en onderbestudeerd is. De behandelde films zijn The Lodger
(1926), Murder (1930), The Thirty-Nine Steps (1935), Shadow of a Doubt (1943) en
Psycho (1960). S. beschrijft ze shot per shot, maar gaat niet veel verder dan deze
elementaire close-reading. Af en toe zijn er vanzelfsprekend lezenswaardige
opmerkingen, maar toch vraag je je als lezer af, waarom films op die manier dienen
nabeschreven te worden, als daar niet zo iets als een analyse op volgt. De inleiding
zowel als het slotwoord beperken zich tot een paar oppervlakkige opmerkingen, en
behelzen slechts een paar pagina's. Wil Rothman zich hiermee duidelijk distantiëren
van de film-theoretici? Dat kan best, maar dan verwacht je toch nog steeds meer, en
dan is mij een gewone journalistieke recensie van een film nog steeds liever. Het
boek bevat heel wat stills uit de films, zodat je bijna shot per shot een illustratie krijgt
van de film. Daarvoor alleen reeds is het werk de moeite waard. Het boek bevat geen
bibliografie, en ook vrij weinig andere auteurs worden aangehaald. Rothman werkt
in het luchtledige.
Eric de Kuyper
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Muziek
Andreas Traub, Igor Strawinsky. L'Histoire du soldat, W. Fink, München,
62 pp., DM. 12,80.
Deze muziekwetenschapper presenteert en analyseert hoofdzakelijk zoniet exclusief
de muziekdramatische eigenaard en betekenis van I. Strawinskij's compositie van C.
Ramuz' dramatische tekst L'Histoire du soldat, dat, sedert de première te Lausanne
in 1918, voor het modernistische theater in de jaren 20 zowat een boegbeeldfunctie
heeft verworven. Wellicht is het verklaarbaar dat alle aandacht naar de partituur
uitgaat, met het ontstaansverhaal, de inhoud en de structuur, de detailbeschrijving,
de polemiek over de ritmemythe e.d. Het theaterhistorische documentatiedeel valt
wel erg karig uit, is bovendien hier te eenzijdig-Duits gericht. Voor mij is de relatie
tussen Ramuz' aanleidingstekst en Strawinskij's partituur onvoldoende rechtvaardig
aangegeven, wat eveneens geldt voor de theatergeschiedenis zowel in de ruimere zin
als in die van de receptie-perikelen van dit werk in het bijzonder.
C. Tindemans

Varia
Michael Zohary, Het plantenrijk van het tand van de Bijbel, La Rivière &
Voorhoeve, Zwolle. Voor België: Fa. Denis, Sterckshoflei 28-30, Deurne,
224 pp., f 52,50/BF. 975.
Wie zelfs maar oppervlakkig in de literatuur over de planten van de Bijbel doordringt,
staat meteen te kijken van de opvallende verschillen, strijdigheden, grove missers,
foute waarnemingen en algemene verwarring die er op dat punt bestaan. Zo blijken
bijbelvertalers de neiging te bezitten om bijbelse gewassen die ze niet kunnen
thuisbrengen de naam te geven van planten die in hun eigen omgeving voorkomen.
Zo komt het nogal eens voor dat we in Nederlandse Bijbelvertalingen typisch
Europese soortnamen tegenkomen! Om in een dergelijke spraakverwarring enige
orde te scheppen heeft Michael Zohary, hoogleraar in de plantkunde aan de
Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en auteur van talloze publikaties, onderhavig
werk geschreven. Het is in twee delen gesplitst. Eerst: de mens in de bijbelse tijd en
in zijn natuurlijke omgeving. We lezen er over bodemgesteldheid, klimaat en
begroeiing, over de rol die planten speelden in eredienst, folklore, poëzie en beeldende
kunst. In het tweede deel zijn alle 128 planten die in het land van de Bijbel voorkomen
gerangschikt in groepen. Soms is dit gedaan aan de hand van hun uiterlijk, soms op
grond van hun nut in de landbouw of hun geografische spreiding. De bespreking van
elke plant wordt ingeleid door de bijbeltekst(en) die erop betrekking hebben.
Aangezien dit geschiedt aan de hand van de Statenvertaling en voor de apocrieve
c.q. deuterocanonieke geschriften volgens de Petrus Canisiusbijbel, wordt de lezer
onmiddellijk geconfronteerd met vaak foutieve vertalingen. Ik had daarom liever
een eigen vertaling van de auteur gezien, terwijl de uitgever waarschijnlijk een
bijbeltekst wilde presenteren die zijn publiek vertrouwd in de oren klinkt. Elk
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trefwoord wordt vergezeld van werkelijk prachtige kleurenfoto's, die het lezen van
dit boekwerk tot een boeiende ontdekkingstocht maken. Een uitvoerige bibliografie
en maar liefst vier registers geven het geheel het aanzien van een naslagwerk. En
toch hadden er naar mijn oordeel nog twee registers méér moeten worden opgenomen:
één met de Hebreeuwse namen van de oudtestamentische planten en één waarin men
de bijbelplaatsen zou kunnen opzoeken. Het op pp. 214-217 afgedrukte ‘Register
van bijbelteksten’ is namelijk niet als zodanig bruikbaar, omdat het in feite een
alfabetische lijst van plantennamen is, waarin elke naam wordt vergezeld van de
plaats waar de betreffende plant in het Oude Testament te vinden is. Maar ondanks
deze lichte handicaps blijft het een zéér aantrekkelijk boek! Wie zich verder in het
onderwerp zou willen verdiepen verwijs ik in het voorbijgaan nog even naar het
onlangs in ons taalgebied verschenen werkje van A. van der Wal, Planten uit de
Bijbel. Een systematische literatuurlijst, Boekhandel Vrije Universiteit, Amsterdam,
1982, f 9,50. Alle belangrijke literatuur uit de laatste eeuwen vindt men hier
bijeengebracht.
Panc Beentjes
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binnenkant achterplat

Personalia
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.
Raoul Bauer, geboren 1944. Studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Promoveerde
aan de Rijksuniversiteit Utrecht op een proefschrift over A.J. Toynbee (uitgegeven
in eigen beheer). Publiceerde Kleio tot leven gebracht, Levende geschiedenis in de
films van Federico Fellini. Docent Cultuurgeschiedenis aan de Hogere Instituten
voor Architectuur en Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent.
Adres: Hof-ten-Berglaan 50, B-2670 Puurs.
Ignacio Ellacuría s.j., geboren 1930. Doctor in de filosofie, rector van de universiteit
José Simeón Cañas, El Salvador.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker van De
Nieuwe, Dietsche Warande & Belfort, De Vlaamse Gids; leraar.
Adres: Waalhofstraat 52, B-2100 Deurne.
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.
Hermann Hepp. Adres: Universitäts-Frauenklinik, D-6650 Hamburg.
Guido Kums, geboren 1943. Promoveerde in 1976 aan de KU Leuven tot doctor in
de Germaanse filologie op een dissertatie over Angus Wilson, Lawrence Durrell en
Doris Lessing. Auteur van Highlights - An Anthology of Present-Day English
Literature. Assistent Engelse literatuur aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
te Antwerpen.
Adres: A. Stockmanslei 71, B-2510 Mortsel.
Wim Moesen, geboren 1944. Studeerde economische wetenschappen aan de KU
Leuven, doctoreerde in 1975. Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek. Doceert economie aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen. Publiceert over openbare financiën en economisch beleid.
Adres: Koningin Elisabethlaan 4, B-3000 Leuven.
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.
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De keuze van de jezuïeten
Hugo Roeffaers
Van 1 september tot 25 oktober ll. waren 220 jezuïeten uit bijna alle landen van de
wereld samen in Rome1. Zij vormden de zogenaamde Algemene Congregatie, een
beleidsorgaan dat in de Sociëteit van Jezus de hoogste wetgevende macht uitoefent.
De voorwaarden voor een bijeenroeping van een Algemene Congregatie zijn door
Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezuïeten, vastgelegd in de
Constituties: ‘Wanneer er een nieuwe generaal gekozen moet worden en/of als er
belangrijke problemen rijzen die bepalend zijn voor de toekomst’ (Const. 677-680).
Het is dus een vrij uitzonderlijk gebeuren. In de viereneenhalve eeuwen van het
bestaan van de orde zijn er slechts 33 Algemene Congregaties en 29 Generaal-oversten
geweest (de generaal wordt in principe voor het leven gekozen). De twee vereiste
voorwaarden waren anno 1983 echter vervuld: 1) Reeds in 1980 had P. Arrupe, sinds
1965 generaal, gevraagd om gezondheidsredenen van zijn ambt ontheven te worden;
eind 1981 door een hersentrombose getroffen, verkeerde hij in de onmogelijkheid
de orde verder te besturen. 2) De aanpak van de eigentijdse problemen had zowel
binnen de orde als bij het Vaticaan de vraag doen rijzen of de jezuïeten niet op
sommige punten van hun eigen priesterlijke en dus kerkelijke zending afgeweken
waren. De aanstelling van een pauselijk delegaat in de persoon van P. Dezza, om het
interregnum te overbruggen - een uniek feit in de geschiedenis van de orde - kon
moeilijk anders geïnterpreteerd worden dan als een teken dat met name Paus
Joannes-Paulus II, zoals trouwens reeds zijn twee voorgangers, van oordeel was dat
de orde in een crisis verkeerde2. Het was dan ook in een enigszins gespannen en
onzekere sfeer dat de deelnemers op 1 september in Rome samenkwamen. Spoedig
bleek echter dat de samenstelling van de groep, haar specifieke opdracht en
werkmethode - voorzien in de Constituties en door eeuwen ervaring verfijnd - meer
dan voldoende waarborgen boden om een sereen onderscheidings-

1

2

De Sociëteit van Jezus (26.000 leden) is opgedeeld in 83 provincies en vice-provincies. De
eerste stuurden samen met hun provinciaal twee gekozenen, de tweede één. De afgevaardigden
van Tsjechoslovakije, Roemenië, Litauen, Vietnam en de Chinese Volksrepubliek hadden
geen uitreisvisum gekregen.
Zie hierover R. Boudens, Paus Wojtyla en de jezuïeten, in Streven, maart 1982, pp. 491-501.
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proces op gang te brengen. De Algemene Congregatie is samengesteld uit ongeveer
40% mensen van het bestuur en 60% gekozenen, een verhouding die borg staat voor
een organische uitwisseling tussen wat er aan de basis leeft en het bestuur, tussen
advies en besluitvorming. Ofschoon de gekozenen afgevaardigd zijn door hun
respectieve provincies, zijn zij geen woordvoerders van een bepaalde belangengroep.
Alle deelnemers weten zich verantwoordelijk voor de Sociëteit in haar geheel. Zij
worden geacht zich te laten leiden door het gedragsprincipe dat aan Ignatius wordt
toegeschreven en dat vrij vertaald hierop neerkomt: ‘Vertrouw zo op God alsof alles
alleen van jou afhing en zet je tegelijk zo in alsof alles van God alleen afhing’. Met
deze paradoxale poging om menselijke inzet en goddelijke leiding op elkaar af te
stemmen, dient men rekening te houden, wil men de modus procedendi - de werkwijze
- van de Algemene Congregatie begrijpen.

De keuze van de generaal: een beproefd recept
In het negende deel van de Constituties beschrijft Ignatius uitvoerig het profiel van
de generaal. De hoge eisen die aan zijn menselijke kwaliteiten gesteld worden,
verbleken in het licht van de eis ‘dat hij in al zijn doen en laten moet getuigen van
een innige omgang met God’ (Const. 723). Ignatius lijkt de menselijke kwaliteiten
zo hoog aan te slaan omdat hij ze ziet als instrumenten in de hand van God. Wie een
generaal moet kiezen, beseft dan ook dat hij niet alleen naar de best geschikte man
moet uitkijken, maar naar de man over wie God het best kan beschikken. De
deelnemers krijgen vier dagen de tijd om zich in gebed daarover te bezinnen en
inlichtingen over mogelijke kandidaten in te winnen. Menselijk gezien heb je bij een
dergelijk onderscheidingsproces weinig houvast. Namen die beginnen te circuleren,
zijn aanvankelijk vaak alleen maar namen, de mens die er achter zit kenden de meesten
van ons niet persoonlijk. Ofschoon we op de hoogte waren van de moeilijke
verhouding met het Vaticaan, hadden de meesten van ons er toch het raden naar door
wie dit kon worden verholpen3. Niemand mag zich kandidaat stellen, niemand mag
door een of andere groep worden voorgedragen; groepsgesprekken zijn dan ook
uitgesloten. Er wordt niet gekozen voor een of ander, door een kandidaat of

3

De paus had wel laten weten dat hij geen enkele druk op de generaalskeuze wilde uitoefenen.
Op de dag van de keuze, 13 september, was hij in Wenen, maar wij hoefden niet te wachten
tot hij persoonlijk ingelicht was om de keuze wereldkundig te maken.
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groep, voorgesteld ‘programma’ (wel had P. Dezza vooraf verslag uitgebracht over
de twee jaren van zijn interimbestuur en was, zoals voorgeschreven, door een
commissie een document over ‘de toestand in de Sociëteit’ opgesteld). Niemand mag
een ander naar diens kandidaat vragen. Een commissie ‘de ambitu’ waakt erover dat
niemand, groep of individu, de kandidatuur ‘ambieert’. Voortdurend wordt ieder
terugverwezen naar zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en gaandeweg ga je steeds
meer beseffen dat je je uiteindelijk alleen kunt en hoeft te verantwoorden tegenover
Hem ‘die ons beter kent dan wij onszelf’. Zoekend en informerend naar een geschikt
kandidaat, stoot je al vlug op diens grenzen, gebreken, tekorten; hij wordt binnenste
buiten gekeerd en tot zijn ware proporties herleid. Hier doet zich het omgekeerde
voor van wat zich in een politieke verkiezingscampagne afspeelt: daar wordt de
kandidaat geïdealiseerd, ‘opgeblazen’. Hier kom je integendeel tot het besef dat
niemand de taak zal aankunnen op grond van zijn menselijke kwaliteiten alleen.
Gelukkig is een mens méér dan de som van zijn eigenschappen. Het is naar dit ‘meer’,
naar het mysterie van die andere mens dat je tenslotte gaat peilen.
Het resultaat van dit niet alleen voor buitenstaanders wonderlijke
onderscheidingsproces was al even wonderlijk: 220 jezuïeten uit de hele wereld, van
wie de meesten nauwelijks veertien dagen eerder elkaar voor het eerst ontmoetten,
laten hun keuze vallen op een medebroeder - dit keer zelfs in de eerste stemronde aan wie ze in geloof de leiding over de Sociëteit willen toevertrouwen. De man,
Peter-Hans Kolvenbach, was - hoe dan ook - pas in die vier dagen van gebed en
informatie goed naarvoren gekomen. Bij zijn aanstelling kon hij bekennen: ‘Ik hoef
me niet meer aan jullie voor te stellen, jullie kennen me van binnen en van buiten.
Maar je weet ook dat ik de Sociëteit nog moet ontdekken’.
Daartoe zou de Algemene Congregatie hem gedurende de volgende tweeënveertig
dagen van beraadslaging een eerste gelegenheid geven. Maar eerst werden er, volgens
dezelfde procedure, nog vier assistenten gekozen, die de generaal in zijn bestuur
moeten bijstaan. Deze vier vormen een soort kroonraad, die erop moet toezien dat
de generaal zijn opdracht vervult ‘tot opbouw van het corps’ (Const. 763), zij oefenen
a.h.w. permanent controle uit op de uitvoerende macht waarover de generaal beschikt
vanaf het ogenblik dat het wetgevende werk van de Algemene Congregatie afgelopen
is. Een politicoloog heeft deze bestuursvorm eens een ‘evenwichtig presidentieel
systeem’ genoemd4.

4

Leo Moulin, De levende wereld der religieuzen, Desclée De Brouwer, Brugge/Utrecht, 1966,
p. 129.
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De vorige Congregatie: Geloof en rechtvaardigheid
De grote eensgezindheid - de unio animorum - rond de keuze van de generaal bleek
een gunstig uitgangspunt te zijn voor de verdere werkzaamheden. Het is de taak van
de Algemene Congregatie, uit de Constituties beleidslijnen te halen in het licht van
de actuele noden van de tijd. Dat werk wordt voorbereid door de Provinciale
Congregaties, vergaderingen die enkele maanden voor de Algemene Congregatie in
alle jezuïetenprovincies plaatshebben, die samengesteld zijn uit een veertigtal
democratisch verkozen leden, die afgevaardigden voor de Algemene Congregatie
kiezen en voorstellen, suggesties, ‘postulaten’ formuleren die aan de Algemene
Congregatie worden voorgelegd. Dit keer waren er dat een vijfhonderdtal, sommige
heel verscheiden, de meeste opmerkelijk gelijklopend.
Onder de inspirerende leiding van P. Arrupe had de 32e Algemene Congregatie
(1974-1975) gepoogd de zending van de jezuïeten met het oog op de veranderde
omstandigheden (de na-conciliaire periode, de snel veranderende wereld) opnieuw
te bepalen. Het was precies deze nieuwe lezing, deze relecture van de Constituties
die de laatste jaren aanleiding gaf tot interne en externe spanningen. In haar fameuze
Vierde Decreet - zo vaak geciteerd maar misschien nog altijd zo weinig begrepen had deze Congregatie de overtuiging geformuleerd dat de verkondiging van het
geloof vandaag niet anders vorm kan krijgen dan in de bevordering van de
rechtvaardigheid. Zij ging daarbij uit van een analyse van de situatie in de wereld:
toenemende onderlinge afhankelijkheid, maar tevens toenemende onrechtvaardigheid,
‘die niet alleen het werk is van personen, maar ook gestalte krijgt in
sociaal-economische en politieke instellingen en structuren’. ‘Ondanks de
mogelijkheden die door de techniek ontsloten zijn, wordt het steeds duidelijker dat
de mens niet bereid is de prijs te betalen voor een meer rechtvaardige, meer menselijke
maatschappij’.
Als antwoord op deze uitdaging interpreteerde zij de taak van de Sociëteit als
volgt: ‘De zending van de Sociëteit van Jezus is de dienst van het geloof, waarvan
de bevordering van de rechtvaardigheid een absolute vereiste is. Rechtvaardigheid
hoort tot de verzoening van de mensen met elkaar en deze wordt van ze gevraagd
op grond van hun verzoening met God’. Om tot een efficiënte en geloofwaardige
inzet voor rechtvaardigheid te komen, drong de Congregatie aan op een ‘meer besliste
insertie in de wereld’, op ‘reëel contact met wat er in de wereld gaande is’ en op een
nauwere samenwerking met allen ‘die van onze wereld een wereld van mensen willen
maken, waar broederschap de weg opent tot herkenning van Jezus Christus’.
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Vanuit deze exposure - deze opening naar de wereld en de mensen - werden de
apostolische keuzen opnieuw gedefinieerd: ‘In een wereld waarin wij ons bewust
zijn geworden van de macht van de sociale, economische en politieke structuren en
van de mechanismen en wetten die ze beheersen, kan de evangelische dienst zich
niet afzijdig houden van een deskundige beïnvloeding van die structuren’. En: ‘De
onrechtvaardigheid moet door ons in haar wortels worden aangepakt en die zitten in
het hart van de mens. Wij moeten dus werken om de attitudes en tendenties te doen
veranderen die oorzaak zijn van de onrechtvaardigheid en de structuren van
onderdrukking in stand houden’. Wat deze opdracht voor het leven van de jezuïeten
zelf meebrengt, werd niet minder duidelijk omschreven: ‘Deze keuze moet ons leiden
tot het herzien van de vraag met wie wij solidair zijn... Vaak al onze afkomst en later
onze studies en de kringen waartoe wij behoren, “beveiligen” ons tegen armoede en
zelfs tegen de dagelijkse zorgen van het gewone leven’. Alleen als wij bereid zijn
de wereld te bekijken door de ogen van de armen en verdrukten, ‘zullen wij leren
hun zorgen, hun bekommernissen en hun verwachtingen tot de onze te maken. Dat
is de prijs die wij moeten betalen om onze solidariteit niet alleen te belijden, maar
dag voor dag waar te maken... De solidariteit met mensen die collectief onderdrukt
worden, mag niet de zaak zijn van slechts enkele jezuïeten, ze moet ons aller leven
kenmerken’.
Voor wie vertrouwd is met de taal van kerkelijke documenten, was dit ongetwijfeld
een nieuw geluid. Hier werd niet langer een poging gedaan om de wereld en de
mensen voor de eigen zaak te recupereren, maar werd een bereidheid gevraagd om
zich aan de vragen van de wereld bloot te stellen: ‘In haar noden en aspiraties valt
een appél aan het evangelie te beluisteren dat wij krachtens onze zending moeten
verkondigen’. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat deze ‘exposure’ bij heelwat
jezuïeten en kerkleiders overkwam als een keuze voor ‘eenzijdige ontwapening:
De reactie kon dan ook niet lang uitblijven. In een begeleidend schrijven bij de
goedkeuring van de decreten liet Paulus VI opmerken, dat de bevordering van de
rechtvaardigheid terecht verbonden wordt met de evangelisatie, maar dat de taak van
de priester en de religieus hierin duidelijk anders is dan die van de leek: ‘Dit is
bijzonder van toepassing op de Sociëteit van Jezus, die gesticht is voor een vooral
geestelijk en bovennatuurlijk doel’. Maar hiermee werd opnieuw een dichotomie,
een dualisme - aan de ene kant dit, aan de andere dat - ingevoerd die dit Vierde
Decreet
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juist had willen opheffen, maar die in de komende jaren in de Sociëteit inderdaad tot
enige polarisatie zou leiden: inzet voor rechtvaardigheid enerzijds,
geloofsverkondiging anderzijds, of de enen voor rechtvaardigheid, de anderen voor
geloofsverkondiging.
De tekst van dit Vierde Decreet gaf ongetwijfeld aanleiding tot erg uiteenlopende
interpretaties. Hij vertoont veel naden en lijkt soms op een lappendeken van
verschillende soorten stof. Uit eigen ervaring weet ik nu hoe zorgvuldig, maar ook
hoe moeizaam, met hoeveel nuanceringen, amendementen, op- en aanmerkingen een
dergelijke tekst tot stand komt. Maar dat neemt niet weg dat hij in twee elkaar
complementerende zinnen een integrerende eenheidsvisie weergaf: ‘Er bestaat geen
echt christelijke bevordering van de rechtvaardigheid in haar volle omvang zonder
verkondiging van Jezus Christus en van het mysterie van verzoening dat Hij tot stand
brengt... en er is geen authentieke bekering tot liefde voor God zonder bekering tot
liefde voor de mensen en daarlangs tot de eisen van de rechtvaardigheid’.
Maar papier is verduldig, het leven gaat zijn eigen weg. En die weg vertoonde al
vlug twee sporen: dat van de sociale inzet en dat van de geloofsverkondiging. Beide
sporen raakten elkaar niet altijd, zodat er in vele jezuïetenprovincies een spanning
ontstond tussen de ‘sociaal geëngageerden’ en de ‘spiritualisten’. Bovendien bleek
‘rechtvaardigheid’ heel anders te worden verstaan in een situatie als die van
Centraal-Amerika, waar het begrip zelf uit het politieke leven wel geschrapt lijkt, of
in een Oost-Europese context, waar het een monopolie van het politieke regime is
geworden en daarom - ook door jezuïeten (Polen b.v.) - gemakkelijk gelijk gesteld
wordt met ‘marxisme’, of in West-Europa, waar ‘rechtvaardigheid’ ingekapseld ligt
in de zgn. ‘verworven rechten’ van de consumptieve welvaartstaat. Moeilijk leek het
ook, deze eenheidsvisie op rechtvaardigheid en geloof evenwichtig in te bouwen in
de vorming van de jonge jezuïeten. De optie voor de armen werd wel eens herleid
tot een sociale inzet die hoofdzakelijk op emotionele betrokkenheid gebaseerd is en
werd soms een alibi om weg te vluchten van ernstige studie en reflectie. De ervaring
leerde verder hoe de inzet voor rechtvaardigheid, als hij niet zijn laatste grond vindt
in een alles integrerende liefde, tot eenzijdigheid dreigt te leiden. Zonder de dimensie
van de rechtvaardigheid heeft de liefde geen greep op de werkelijkheid, zonder liefde
wordt ‘rechtvaardigheid’ een ideologie. Het is en blijft een moeilijk evenwicht.
Herhaaldelijk waarschuwden de pausen, meestal naar aanleiding van lokale conflicten,
voor een te eenzijdige klemtoon op de bevordering van de rechtvaardigheid. Minder
waarschuwden zij voor de misschien even eenzijdige ‘liberale’ ideologie van
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traditioneler apostolaatsvormen waarvan wij ons misschien niet eens bewust zijn5.
Maar hoe dan ook, deze pauselijke waarschuwingen riepen nog een andere vraag op.
In hoeverre hadden de jezuïeten hun zending zelf een ‘nieuwe’ inhoud gegeven
zonder zich af te vragen of ze die zending ook wel van de Kerk kregen? De
‘vermiddeling’ van de Kerk was in de tekst van het Vierde Decreet misschien wat
vaag gebleven. Om de draagwijdte van dit probleem tenvolle te begrijpen, dient men
te beseffen dat Ignatius zijn orde onder de rechtstreekse leiding van de paus gesteld
had. In zijn geloofsvisie was de paus, als hoofd van de universele kerk, het beste
geplaatst om de meest dringende en grootste noden te onderkennen. En dat was
precies wat Ignatius zocht. Hij was ervan doordrongen dat hoe universeler de nood
is, des te meer God ermee te maken heeft: ‘quo universalius, eo divinius’.
Al die moeilijkheden namen echter niet weg dat deze nieuwe interpretatie van de
opdracht van de Sociëteit voor de meeste provincies een oproep was om hun
traditionele apostolaatsvormen te reëvalueren en te heroriënteren. Om maar één
voorbeeld te noemen: aan de door hen geleide universiteit in Beiroet, waar ook P.H.
Kolvenbach toen werkte, vroegen de jezuïeten zich af in welke mate de eenzijdig
technische artsenopleiding die er gegeven werd, meehielp om een kaste in stand te
houden die bij het gewone volk in Libanon als ‘uitbuiters’ aangeschreven stond en
ging men krachtig werken aan een sociale en medische ethiek als correctief daarop.
Overal zag men het gebeuren dat veruit de meeste evangelische stuwkracht uitging
van die medebroeders die in hun dagelijks leven het lot van de armen delen. Tot
welke vormen van sociaal (en politiek) engagement dit o.m. bij jezuïeten in
Centraal-Amerika leidde, is voldoende bekend6.

Bevestiging en verheldering van het Vierde Decreet
Ik ben zo lang bij dit Vierde Decreet van de vorige Algemene Congregatie blijven
stilstaan omdat we zonder deze achtergrond de betekenis van de

5

6

Zoals P. Arrupe schreef in zijn brief over de marxistische analyse (8 december 1980): ‘De
marxistische analyse is niet de enige die vol ideologische en filosofische vooronderstellingen
zit. Met name het soort maatschappij-analyse dat in de liberale (westerse) wereld gebruikelijk
is, houdt een individualistische en materialistische wereldvisie in die evenzeer in tegenspraak
is met christelijke waarden en houdingen. Letten wij in die zin voldoende op de schoolboeken
die wij b.v. in onze colleges gebruiken?’. Cfr. Jezuïeten en marxistische analyse, in Streven,
juli 1981, pp. 867-874.
Een voorbeeld dat laat zien hoe dit in extreme gevallen concreet kan werken, cfr. achteraan
in dit nummer Tussen Vaticaan en Revolutie.
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recente, 33e Congregatie moeilijk kunnen begrijpen. Uit de ‘postulaten’ (voorstellen,
verzoeken) die uit de hele wereld binnengekomen waren, bleek duidelijk dat men de
optie die de vorige keer genomen was, eventueel wilde verduidelijken en zo nodig
corrigeren, maar in ieder geval bevestigen. Er stonden natuurlijk nog wel andere
punten op de dagorde (het statuut van de armoede in de Sociëteit b.v., de opleiding,
de plaats van de gevormde jezuïeten niet-priesters, de vernieuwing van het geestelijk
en communautaire leven enz.). Maar al spoedig besloot de vergadering dat alles beter
in één enkel einddocument ondergebracht kon worden. Dit bracht o.m. met zich mee
dat de verschillende werkgroepen zich voortdurend op elkaar moesten afstemmen.
Dat was een moeizaam, maar heel vruchtbaar leerproces dat tot een hoge graad van
participatie leidde.
De titel van het einddocument, Socii Jesu, uitgezonden naar de wereld, geeft
meteen aan dat de identiteit van de jezuïet bepaald wordt door zijn missie in de
wereld. En van meet af aan wordt die zending gesitueerd in de Kerk. Ook een
religieuze gemeenschap kan het evangelie nu eenmaal niet uit eigen naam
verkondigen. Vanuit haar specifieke traditie en spiritualiteit heeft zij wel een eigen
taak, legt zij in de analyse van de noden van de wereld van vandaag allicht eigen
accenten. Zo omschreef deze Congregatie het arbeidsveld van de Sociëteit aan de
hand van de volgende probleemvelden: de geestelijke armoede van velen, vooral
jongeren, die in onze technologische wereld hongeren naar zin en waarden; de
schending van de mensenrechten in tal van regimes; het lot van miljoenen
vluchtelingen (waarvoor P. Arrupe zo gevoelig was); racisme en vele vormen van
discriminatie (migranten, religieuze en etnische minderheden); de discriminatie van
vrouwen; de economische uitbuiting (werklozen, landarbeiders die van hun grond
beroofd worden, arbeiders in het algemeen); de wapenwedloop en de bedreigde
vrede. Deze problemen moeten de zorg zijn van de hele Sociëteit, niet alleen van
afzonderlijke jezuïeten. Ze moet ingegeven en gedragen zijn door ons aller solidariteit
met de armen, die ook in ieders persoonlijk leven tot uitdrukking moeten komen.
Een specifieke bijdrage van de jezuïeten moet erin bestaan de dialoog en
eensgezindheid te bevorderen, in eigen rangen en daarbuiten, tussen hen die deze
problemen aanpakken door onderzoek en studie en hen die ze in leefwijze of situatie
aan den lijve ondervinden, tussen hen die structureel (opvoedingswerk b.v.) en hen
die aan de basis werken (priesterarbeiders b.v.), tussen mensen die zich vanuit een
uitgesproken evangelische bewogenheid inzetten en andere ‘mensen van goede wil’.
Maar het spreekt nogal vanzelf dat de Sociëteit op al deze problemen en uitdagingen
geen pasklare antwoorden heeft en al evenmin een monopolie
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in de onderscheiding van wat de wereld van vandaag nodig heeft. In haar dienst aan
wereld en mensen, hoe specifiek die dienst ook kan zijn, staat zij niet alleen of apart.
Zij is een segment van de Kerk. Haar hele bestaansreden is haar dienst in de Kerk,
haar medewerking aan de opbouw van de Kerk, een Kerk aan wie het evangelie is
toevertrouwd en die verantwoordelijk is voor de evangelische dienst aan de wereld.
De verhouding van de Sociëteit zowel tot de wereld als tot het ‘Rijk Gods’ is geen
directe, on-middel-lijke relatie. Zij verloopt in en via de Kerk. Zij wordt door de
Kerk ‘vermiddeld’. Zoals de nieuwe generaal in een homilie zei: ‘Het is onze taak,
te luisteren naar wat de Geest zegt tot de Kerk’.
Deze grondige en universele kerkelijke gezindheid van de Sociëteit - dit ‘sentire
cum ecclesia’ dat Ignatius zo dierbaar was en dat nu ongetwijfeld een aangepaste
uitdrukking moet krijgen - kan, wanneer jezuïeten uit de hele wereld, uit verschillende
culturen en situaties samenkomen, enkele nuancerende accenten krijgen. Wat de
Geest tot de Kerk zegt, moet in verschillende culturen, talen en contexten vertaald
worden. Aan dit probleem van de zgn. inculturatie werd in deze Congregatie
tussendoor, vaak naar aanleiding van andere onderwerpen, veel aandacht besteed.
Vooral de Indiase jezuïeten legden er de nadruk op dat de Geest naar wie wij willen
luisteren, geen monopolie van de Kerk is. Hij is in alle culturen en godsdiensten aan
het werk. Over inculturatie kunnen we pas zinnig spreken als we eerst bereid zijn de
Geest te bevrijden uit een eenzijdig (westers) patroon. Jezuïeten uit het Westen
(Noord-Amerika en West-Europa) stelden vragen bij het dubbelzinnige getuigenis
van onze katholieke instellingen. Wij hebben zelf meegeholpen aan het
in-stand-houden van onrechtvaardige structuren, wij hebben te vaak geprobeerd onze
dienst aan het geloof vorm te geven in werken en instellingen die ingebed liggen in
een sociale orde die niet langer te rechtvaardigen is. Op hun manier legden de
jezuïeten uit Centraal-Amerika dezelfde klemtoon op de geloofwaardigheid van onze
inzet. Voor die geloofwaardigheid hebben velen van hun medebroeders in de voorbij
jaren met de prijs van hun leven of anderszins betaald7. Hun inbreng wordt in het
einddocument als volgt verwoord en aan de hele Sociëteit doorgegeven: ‘Onze
zending zal maar geloofwaardig zijn in de mate dat wij ons solidair maken met de
armen. Deze voorkeur voor de armen - optio praeferentialis pro pauperibus - betekent
dat wij de armen boven allen willen liefhebben. De grond van deze voorkeur is, dat
alleen zo de heelwording (de sanatio) van de hele mensenfamilie mogelijk

7

Zie b.v. over een van die gevallen, het geval-Pellecer: F. Van Bladel, Hersenspoeling in
Guatemala, in Streven, maart 1982, pp. 502-513.
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is. Zulke voorkeursliefde sluit niemand uit, maar ook wordt niemand van de eisen
van deze liefde vrijgesteld’. Een van de richtlijnen die de nieuwe generaal, P.H.
Kolvenbach, de Congregatie voorhield was dan ook: ‘In haar beraadslaging en
beslissingen moet onze Algemene Congregatie altijd de jezuïet voor ogen houden
die bereid is zijn leven te verliezen opdat Christus zou leven in zijn broeder. Het is
die jezuïet die wij hier vertegenwoordigen, het is voor hem dat wij hier werken, opdat
hij het ignatiaanse ideaal in zijn leven gestalte kan geven’.
Wat wordt hiermee van ieder jezuïet in concreto gevraagd? Hier stoten we op de
grenzen van een Algemene Congregatie. Als wetgevende vergadering kan zij slechts
de context aangeven waarbinnen ieders persoonlijk charisma zich kan ontwikkelen.
Zij kan een ‘modus procedendi’, stapstenen voor een weg, aanreiken. Maar, zoals
T.S. Eliot eens van wetgevingen schijnt te hebben gezegd, zij mag niet dromen van
decreten en systemen die zo volmaakt zijn, dat niemand nog langer persoonlijk goed
hoeft te wezen.
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Kerk en Staat in Nicaragua
Georges De Schrijver
In de eerste week van november 1983 bracht de auteur, als lid van een Belgische
delegatie die uitgenodigd was door een actiegroep van Nicaraguaanse christenen,
een kort bezoek aan Nicaragua. De andere leden van de delegatie waren Mgr.
Jan Van Cauwelaert, voorzitter van de missionaire instituten, Jeannine Wynants,
voorzitster van de christelijke arbeidersbeweging, en Michel Molitor, professor
in de sociologie aan de UCL. De delegatie had zich ten doel gesteld informatie
in te winnen over de verhouding kerk en staat, de interne spanningen tussen
Sandinisten en oppositie, de eerbiediging of schending van de mensenrechten.
In de tekst wordt gebruik gemaakt van de bevindingen van de delegatie.
Voorstelling en interpretatie komen echter op rekening van de auteur.
Redactie
Onze informatiereis viel samen met een fase van groeiende politieke en militaire
spanning rond Nicaragua. Het land heeft af te rekenen met een economische boycot
- de Wereldbank heeft alle hulp opgeschort en de VS hebben de handelsrelaties
afgebroken - met daarnaast een scherper wordende militaire dreiging. Amerikaanse
militairen houden hun zomermaneuvers in het buurland Honduras en hebben er 5.000
mariniers gelegerd; een radarinstallatie controleert de hele grensstreek met Nicaragua;
een oorlogsvloot ligt op 100 mijl van de Nicaraguaanse kusten. Financieel gesteund
door de VS, opereren groepen contra-revolutionairen, vroegere aanhangers van
Somoza en anderen, in het grensgebied met Honduras en Costa Rica. Begin november
begonnen de Amerikanen bij de frontlijn in Honduras met de bouw van een militair
hospitaal, en in Costa Rica met een versterking van de wegen, blijkbaar voor militaire
transporten. De invasie op Grenada (23 oktober) wordt door sommigen als een
algemene repetitie voor een inval in Nicaragua beschouwd. Op 11 oktober waren er
volgens de Amerikaanse omroep CBS Amerikaanse militairen betrokken bij de door
contra's aangerichte vernieling van 6.400.000 liter benzine (1/3 van het jaarlijkse
verbruik) in de opslagplaats van de Nicaraguaanse haven Corinto. Op 3 november
hoorden we vertellen dat men een soortgelijke
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aanslag op een belangrijke olieopslagplaats in Managua op het laatste nippertje had
weten te verijdelen; was deze aanslag gelukt, dan was een deel van de stad de lucht
in gegaan. De dag ervoor maakten we een sessie van de Consejo de Estado mee
waarin noodmaatregelen goedgekeurd werden om de nakende invasie (de sfeer was:
nog vóór kerstmis) het hoofd te bieden. Daartoe hoorde ook de organisatie van een
soort burgerwacht bestaande uit jongens en meisjes van 10 tot 15 jaar, wier taak het
o.a. zou zijn om loopgraven en schuilkelders aan te leggen1. Er werd een begin
gemaakt met de ontruiming van de grensstreek en bij nationale en internationale
organisaties werden acties ondernomen voor het verzamelen van medicamenten en
hulp voor slachtoffers. Op een avond waren wij er getuige van hoe een lid van het
Sandinistische defensiecomité (CDS) aan bewoners van een wijk het gebruik van
wapens demonstreerde.
Dat het hier om de voorbereiding op een louter defensieve oorlog gaat, lijkt nogal
evident. Dit blijkt ook uit de grote bedrijvigheid op diplomatiek vlak. Op 30 september
was de Amerikaanse diplomatie erin geslaagd de militaire alliantie van
Centraal-Amerika (de CONDECA) nieuw leven in te blazen. Dit leidde tot de
hernieuwing van het bondgenootschap tussen Guatemala, Honduras en El Salvador,
drie landen die voor hun bewapening op Amerikaanse steun kunnen rekenen. De
voorzitter van de Nicaraguaanse junta, Daniel Ortega, formuleerde op 20 oktober
opnieuw de 6 punten die volgens Nicaragua tot ontspanning konden leiden en die in
juli door de VS waren afgewezen: 1. een niet-aanvalspact tussen Honduras en
Nicaragua; 2. directe stopzetting van de wapenleveringen aan de twee strijdende
partijen in El Salvador; 3. stopzetting van de buitenlandse hulp aan strijdkrachten
die tegen om het even welke Centraalamerikaanse regering vechten; 4. respect voor
de zelf-beschikking van de Centraalamerikaanse volkeren en niet-inmenging in hun
binnenlandse zaken; 5. opheffing van de economische boycot tegen Nicaragua; 6.
stopzetting van legermaneuvers en van het aanleggen van militaire bases in het hele
gebied van Centraal-Amerika. Al enige tijd is de CONTADORA-groep (Mexico,
Colombië, Venezuela en Panama) aan een vredesovereenkomst tussen de
Centraalamerikaanse staten aan het werken, die volgens hen ondertekend zou kunnen
worden op 16 december. Waarschijnlijk moeten enkele recente toegevingen van de
kant van Nicaragua in die context worden geplaatst:

1

Het is misschien nuttig hierbij aan te tekenen dat van de 2,5 miljoen inwoners in Nicaragua
de helft bestaat uit kinderen onder de 15 jaar. Van oudsher zijn zij, vooral in de landbouw,
in de levensvoorziening betrokken; nu willen ze erbij zijn als er b.v. werk te verrichten valt
in de wijkcomités. Zij geven vaak van een pril verantwoordelijkheidsbesef blijk dat wij van
kinderen niet verwachten.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

303
het naar huis sturen van grote groepen Cubanen en Salvadoranen en de verzachting
van de censuur op het rechtse blad La Prensa, amnestie voor Miskitos. Daarmee
poogt de regering mogelijke Amerikaanse redenen (of voorwendsels) voor een inval
te ontzenuwen.
In een overigens voor Nicaragua niet vleiend artikel schrijft echter The Economist
(29 oktober 1983) dat het niet zo zeker is dat Reagan er genoegen zal mee nemen
via diplomatieke weg de veiligheid van Honduras en El Salvador te verzekeren: het
is voor hem een punt van eer de Amerikaanse president te zijn die een
marxistisch-leninistische revolutie ten val heeft gebracht. Niet alle Amerikanen delen
Reagans mening. Reeds tijdens de maneuvers van juli trok een groep van 150
Amerikaanse christenen van verschillende denominaties en uit 30 Amerikaanse staten
naar het Nicaraguaanse Jalapa bij de grens met Honduras, om er een ‘vredeswake’
te houden; ze verzorgden gewonden in de dorpen en in gebedswaken samen met de
inwoners baden ze voor de vrede en vroegen vergiffenis voor de agressie. Sindsdien
is bestendig een groep van 15 Amerikanen ter plaatse, die om de veertien dagen door
een nieuwe groep wordt afgelost en vergezeld is van een kern die zich telkens voor
zes maanden engageert. Bij een eventuele invasie willen zij proberen de Amerikaanse
soldaten af te brengen van hun actie. Waarmee niet gezegd is dat zij ook alle aspecten
van het Sandinistische bewind onderschrijven.
Op 22 juli tekende ook de Amerikaanse Bisschoppenconferentie bij monde van
haar voorzitter John R. Roach verzet aan tegen de Amerikaanse interventie in
Centraal-Amerika. Begin oktober deden 200 Amerikaanse religieuzen, werkzaam in
belangrijke organisaties in de VS, hetzelfde2. Midden november demonstreerde een
driehonderdtal Amerikanen die in Nicaragua verblijven, voor de Amerikaanse
ambassade in Managua: zij wilden duidelijk maken dat ze er helemaal geen behoefte
aan hebben ‘bevrijd’ te worden, dat ze zich als vrije burgers behandeld weten.

Bisschoppen tegen legerdienst
De aanvallen van de contra's hadden al een eerste climax gehad toen in december
1981 somozistische legerkrachten gingen samenwerken met de Miskitoleider Fagoth
en aanvallen lanceerden aan de Atlantische kust. Hierop had de regering 8.000
Miskitos uit het bedreigde gebied geëvacu-

2

Zie ook achteraan in dit nummer De aartbisschop van San Francisco en Centraal-Amerika.
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eerd, wat aanleiding gaf tot beschuldigingen in verband met schending van
mensenrechten, en werd in maart 1982 voor de eerste maal de noodtoestand
afgekondigd. Het stakingsrecht en het recht op publieke demonstraties van politieke
partijen werden opgeschort, er kwam een strengere censuur op de pers, de controle
op de politieke activiteiten van dissidenten werd verscherpt3.
Onder de druk van de Amerikaanse bedreiging werd op 14 september 1983 de wet
op de militaire dienstplicht aangenomen: alle mannen tussen 18 en 40 moeten zich
voor de legerdienst laten inschrijven; van de ongeveer 200.000 tussen 18 en 25
worden er 15.000 uitgekozen voor een langere opleiding en een tijdelijke inlijving
in het leger; uit de mannen tussen 25 en 40 wordt een reserveleger gevormd. De
vrouwen worden uitgenodigd om zich als vrijwilligster te melden. Het wetsvoorstel
werd in de Staatsraad vooral door de Partido Social Cristiano (PSC), een van de
oppositiepartijen, bekritiseerd. Hun argument was: ‘Het Nicaraguaanse volk maakt
een onderscheid tussen het vaderland en de belangen van de regerende partijen’.
Desondanks keurde de Consejo de Estado, waarin de Sandinistische partij een
ingebouwd overwicht heeft, de wet goed; wel werd begin en einde van de dienstplicht
in het actieve leger en in de reserve bepaald resp. op 18 en 40 jaar, daar waar het
ontwerp 17 en 50 jaar had voorgesteld. De straffen voor dienstweigeraars zijn zwaar:
3 jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 cordobas (60.000 Bfr.), te betalen na
de dienstplicht, die hoe dan ook uitgedaan moet worden4. El Nuevo Diario van 4
november deelde mee dat 97% van de dienstplichtigen zich aangeboden hadden,
men mag aannemen dat van de overige 3% een deel clandestien het land verlaten
heeft.
Spanningen tussen de kerkelijke hiërarchie en de staat waren er al een hele tijd.
In februari 1982 had de Bisschoppenconferentie geprotesteerd tegen de evacuatie
van de (overwegend protestantse, tot de Moravische kerk behorende) Miskitos
(vroeger hadden de bisschoppen zich nooit ook maar iets van deze
niet-Spaanssprekende indio's aangetrokken). Op 20 juli 1982 beklaagden de
bischoppen zich erover dat ‘horden’ (turbas) de bisschop van Bluefields, in het gebied
van de Miskitos, lastiggevallen hadden, en

3

4

Zie o.m. berichtgeving in H. Belli, Una Iglesia en Peligro (Een kerk in gevaar), een publikatie
van de Confederaciòn de Laicos para la Fe in Bogotá, en in Campus (niet te verwarren met
het gelijknamige blad van de Vlaamse studentenparochies), een ‘democratisch christelijk
weekblad’, 23 aug. 1982 (6 christendemocraten in Nicaragua gearresteerd).
Het feit dat niet eens 10% van de ingeschrevenen ook echt voor de dienst uitgekozen wordt,
laat in de praktijk de nodige soepelheid toe.
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vroegen zij tevens respect voor de ‘broeders van andere godsdiensten’, waarmee
gedoeld werd op de fundamentalistische protestantse sekten, die het regime niet
genegen zijn. En er was het schandaal, door de Sandinistische pers wereldkundig
gemaakt, van Bismarck Carvallo, priester en persattaché van het bisdom, die ‘betrapt
op overspel’ te kijk was gezet; het incident lokte schermutselingen uit waarbij drie
doden vielen. Nu tijdens ons verblijf in Managua, was er herrie over de door het
aartsbisdom gepubliceerde kritiek op de verplichte legerdienst.
Het document, dat alleen door de secretaris van de Bisschoppenconferentie
ondertekend is - wat erop zou kunnen wijzen dat niet alle bisschoppen erachter
stonden - komt op voor de gewetensbezwaarden, die zich aan zware straffen
blootstellen. Niet zonder grond, maar het bevat twee passages waaraan niet alleen
de regering, maar ook gelovigen en priesters, vooral religieuzen die aan het
revolutionaire opbouwproces meewerken, zich erg gestoord hebben. De brief spreekt
de vrees uit dat de legerdienst tot een regelrechte indoctrinatie van de jeugd zal leiden
- een vrees die we ook hoorden uitspreken bij ons bezoek aan de (conservatieve)
christelijke vakbond CTN - en merkt verder op dat deze wet op de legerdienst op
onrechtmatige wijze de gewapende verdediging van het Sandinisme gelijkstelt met
de verdediging van het vaderland, precies hetzelfde punt dus dat door de
oppositiepartijen al naar voren was gebracht. In pro-Amerikaanse ambassades in
Centraal-Amerika kan men horen dat het document de legitimiteit van de regering
aanvecht, en dat lijkt geen uit de lucht gegrepen interpretatie te zijn. Maar sommige
bisschoppen, zoals Mgr. Santi van Matagalpa en Mgr. Schlaefer van Bluefields,
hebben al publiek verklaard dat christelijk geloof en verdediging van het vaderland
ook in Nicaragua best samen kunnen gaan, een uitspraak die in de gegeven
omstandigheden allerminst een aanmoediging is voor het inroepen van
gewetensbezwaren. Ramon Moreno s.j., voorzitter van de CONFER, de conferentie
van de religieuzen, deelde ons in een persoonlijk gesprek mee dat zij samen, in gebed
en overleg, tot de conclusie waren gekomen dat het document slechts beschouwingen
(consideraciones) formuleert en geen gewetensverplichting meebrengt: met respect
voor het standpunt van de bisschoppen kunnen christenen zich zonder afbreuk te
doen aan hun geloof in het leger engageren.
Toch kreeg deze uitspraak van de bisschoppen nog een nasleep. Jongeren uit het
milieu van burgerij en privé-bedrijven, blijkbaar gesteund door sommige
parochiepriesters, wilden op zondag 30 oktober tegen de verplichte militaire dienst
demonstreren. De sandinistische jeugd en patriottistische verenigingen wilden dat
verijdelen. Rond tal van kerken in Mana-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

306
gua kwam het tot heibel, waarbij in sommige gevallen zelfs de misviering werd
verhinderd. Aan de hulpbisschop van Managua, Bosco Vivas, werd de toegang tot
de kerk van San Judas ontzegd, hij werd uitgekreten voor een CIA-agent. De volgende
dag werden twee Salesianen die bij de onlusten betrokken waren, door de regering
het land uitgezet. Daarop vaardigde Mgr. Bosco Vivas (de aartsbisschop was op dat
ogenblik in Colombia voor een vergadering van de CELAM) een soort interdict uit:
2 november, Allerzielen, zou een dag van rouw en boete zijn, er mocht die dag geen
mis worden gecelebreerd. De maatregel kwam hard aan. Niet alleen is het
Nicaraguaanse volk zeer religieus, maar Allerzielen is in hun volksvroomheid nu
juist een hoogdag en in de huidige omstandigheden dan nog een bijzondere
gelegenheid om hun jonge gesneuvelden te herdenken. Het was ontroerend te zien
hoe die middag onder grote volkstoeloop op twee met bloemen versierde kerkhoven
woorddiensten werden gehouden (wat niet onder het verbod viel). In een toespraak
vroeg Ramon Moreno begrip voor de maatregel, maar sprak tevens zijn ontgoocheling
erover uit dat priesters zich afzijdig houden liever dan verheldering te brengen in het
maatschappelijke proces dat op gang is gekomen5. Inmiddels heeft er (op 9 november)
tussen de bisschoppen en de Junta de Gubierno een gesprek plaatsgehad, volgens
een mededeling van de Nicaraguaanse Ambassade in Brussel ‘in een geest van goede
verstandhouding’: het gesprek verliep, heeft Daniel Ortega laten weten, tegen de
achtergrond van wat ook Pablo Antonio Vega (de Voorzitter van de
Bisschoppenconferentie) eens gezegd heeft over ‘de noodzaak van de autonomie van
de Nicaraguaanse natie, van het volk als historisch subject van de maatschappelijke
reconstructie en van de politiek van niet-gebondenheid’.

Een gepolariseerde hiërarchie
De gewone man van de straat neemt het de hiërarchie kwalijk dat ze in alle talen
zwijgt over de offervaardigheid van de jonge mensen die elke dag hun leven riskeren
om de verworvenheden van de revolutie te verdedigen. Met name Mgr. Obando y
Bravo rept met geen woord over de doden die vallen, maar klaagt wel de
kerkvervolging aan die de godsdienstvrijheid

5

Barricada, 3 nov. 1983. 's Anderendaags liet Moreno een rechtzetting publiceren: hij had
niet gezegd, zoals het blad geschreven had, dat hij het optreden van de hiërarchie veroordeelde,
maar wilde zijn toespraak wel begrepen zien als een oproep tot dialoog.
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aantast. Ten aanzien van deze eenzijdigheid vragen velen zich af waarom hij de ogen
sluit voor de ‘smart van de moeders van de boeren, studenten, catechisten en kinderen
in de bergstreek, vermoord door benden die gefinancierd worden door de
Reagan-regering’6. Dat was ook een van de oorzaken van de grote ontgoocheling bij
het pausbezoek op 4 maart7. Maar toen de bisschoppen van Nicaragua daarna, midden
mei, in Rome waren, drukte de paus, toen wellicht beter geïnformeerd, hun op het
hart dat ze ‘zich de goede herders moeten betonen van een volk dat diep christelijk
is en reeds zo lang geslagen door onrecht, schending van mensenrechten en een
burgerstrijd die zoveel leed en rouw veroorzaakt, zoveel jonge levens vernielt...’8.
Dat was een geluid dat het volk nog nooit van Mgr. Obando y Bravo gehoord heeft,
noch in homilieën noch in officiële uitspraken, en dat ook nooit in de kerken van het
welvarende deel van Managua gehoord wordt.
Als er van kerkvervolging sprake is, zegt de tegenpartij, dan van de kant van de
plaatselijke hiërarchie9. El Nuevo Diario publiceerde een lijst van 30 mannelijke en
vrouwelijke religieuzen die tussen 1980 en 1982 door het aartsbisdom uit scholen
of stadsparochies zijn verwijderd, naar het buitenland verplaatst of naar hun land
van herkomst teruggestuurd. Telkens is de reden dat ze in hun preken en onderricht
een te grote samenwerking tussen christenen en Sandinisme voorstaan. Ze worden
vervangen door priesters die de lijn van Mgr. Obando volgen. Religieuzen van
exempte orden, zo blijkt uit goede bron, mogen omwille van hun religieus engagement
in de nieuwe economische en sociale orde, geen biecht meer horen, niet meer preken
of in de kerken van het aartsbisdom de eucharistie celebreren10. De meer bekende
canonisch gesanctioneerden zijn natuurlijk pater Miguel d'Escoto, missionaris van
Maryknoll en minister van buitenlandse zaken, Ernesto Cardinal, seculier priester
en minister van cultuur, Fernando Cardenal, jezuïet en vice-coördinator van de
sandinistische jeugd: zij blijven priester, maar zolang ze een publiek ambt en
partij-func-

6
7

8
9
10

El Nuevo Diario, 4 nov. 1983.
Zie De Paus in Centraal-Amerika, in Streven, mei 1983, pp. 759-746. Iemand die er van
dichtbij bij betrokken was, wist te vertellen dat de aartsbisschop, tegen veler advies in, het
gedaan gekregen had dat hij tijdens het hele verblijf van de paus in Nicaragua zich in diens
onmiddellijke nabijheid zou ophouden en te zien zou zijn. Maar de mensen stroomden samen
voor de paus, zeker niet allemaal voor hem. Nu kregen zij de indruk dat de paus aan zijn
kant ging staan.
Discurso del Papa a los Obispos, in Amanecer, mei-juni 1983, pp. 7-9.
Zie b.v. Cte Tomas Borge, La Revolución combate contra la teología de la muerte, Bilbao,
1983, p. 56.
El Nuevo Diario van 4 nov. 1983 vermeldt de namen van vier dominicanen, Amanecer van
mei-juni 1983 de naam van een jezuïet.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

308
ties bekleden, mogen ze hun priesterambt niet uitoefenen, publiek of binnenskamers,
ook niet in het buitenland; ze mogen zich niet op hun priesterambt beroepen om
besluiten te motiveren die ze uit hoofde van hun functie nemen; voor de rest worden
ze opgeroepen goede contacten met de hiërarchie te onderhouden. Als voorwaarde
voor zijn bezoek aan Nicaragua zou de paus bij junta-leider Daniel Ortega hebben
aangedrongen op hun ontslag uit de regering, maar deze bewering (New York Times,
3 dec. 1982) werd in kerkelijke diplomatieke milieus noch bevestigd noch
tegengesproken. Zij bekleden ondertussen nog altijd hun politieke functie11.

Bisschoppen en religieuzen
Dezelfde eis tot ontslag zou eveneens gegolden hebben voor Alvaro Argüello s.j.,
de vertegenwoordiger van de clerus in de Staatsraad. Maar zoals blijkt uit het interview
dat achteraan in dit nummer van Streven verschijnt en zoals hij ook ons zelf vertelde,
lag de zaak iets ingewikkelder. Het door het Vaticaan geëiste ontslag sloeg niet zozeer
op zijn functie in de Consejo de Estado als wel op het feit dat deze functie door een
religieus en niet door een seculier priester bekleed werd. De priestervereniging
(ACLEN) die hij vertegenwoordigt, bestond al in de tijd van Somoza uit
wereldpriesters en religieuzen. De Bisschoppenconferentie wilde nu de religieuzen
eruit, met als argument dat die hun eigen vereniging hebben, de CONFER, maar in
feite omdat zij globaal gezien het Sandinisme te goed gezind zijn. De ACLEN werd
dus voor de keuze geplaatst: in de Staatsraad zetelen zonder religieuzen ofwel zichzelf
ontbinden. Pas vijf maanden later, op 23 mei, koos ze voor het laatste. Dit uitstel gaf
Arguëllo de tijd om verder mee te werken aan een ontwerp van wet op de politieke
partijen die de verkiezingen van 1985 moest voorbereiden. Deze wet werd op 5 mei
goedgekeurd. Al die maanden kon Argüello via de nuntius in Managua nog rekenen
op de steun van Mgr. Casaroli, de staatssecretaris van het Vaticaan, en van pater
Dezza, toen waarnemend hoofd van de jezuïetenorde. Op de principiële scheiding
tussen raden van seculieren en religieuzen wordt vanuit Rome aangedrongen door
Mgr. Oddi, hoofd van de Congregatie van de Clerus (gesprek met Ramon Moreno).

11

Hoezeer zij zich daarin door evangelische en religieuze bewogenheid laten leiden blijkt b.v.
uit hun getuigenissen in T. Cabestrero, Ministros de Dios Ministros del Pueblo. Testimonio
de 3 sacerdotes en el Gobierno Revolucionario de Nicaragua, Desclee de Brouwer, Bilbao,
1983.
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Eenzelfde spanning tussen hiërarchie en religieuzen blijkt ook uit de door Rome
opgelegde nieuwe statuten van de CONFER. Het bestuur ervan kan niet meer gekozen
worden uit de oversten van religieuze communiteiten, maar alleen nog uit de hogere
oversten van de congregaties, en daaruit dan drie Nicaraguanen en drie
niet-Nicaraguanen, terwijl de meeste religieuzen niet-Nicaraguanen zijn. De nieuwe
structuur zou tot doel hebben de samenwerking met de aartsbisschop te bevorderen
en uiteindelijk diens denklijn aan de CONFER op te leggen. Voorzitter van de
CONFER was tot nog toe Ramon Moreno s.j., maar die is slechts overste van een
lokale communiteit (de provinciale overste van de jezuïeten woont in El Salvador).
Wie Moreno's opvolger wordt, is nog onzeker.
Na de triunfo heeft de CONFER steeds geopteerd voor de ‘theologie van het leven’
(teología de la vida): de ‘insertie’ van het christelijk geloven in de inzet voor een
sociale en economische orde die de armsten hun menselijke waardigheid terug wil
geven. Ze steunt het goede dat door het Sandinisme tot stand wordt gebracht: de
alfabetisatie-campagne, de ziektebestrijding, de sociale huisvesting, de dynamische
wijkcomités, de vorming van coöperaties, de herverdeling van het grondbezit. De
religieuzen beschikken over talrijke denkcentra: de basisgemeenschap van de
Dominicanen, de scholen van de zusters Assumptionisten (die van de Salesianen
leunen aan bij de aartsbisschop), het agrarische centrum CEPA, de katholieke
universiteit UCA en het Centro Historico van de jezuïeten. Over het algemeen heeft
de CONFER goede relaties met Mgr. Santi van Matagalpa, Mgr. Lopez Ruben Ardon
van Estellí, Mgr. Schlaefer van Bluefields en Mgr. Barni van León, en werkt ze nauw
samen met het oecumenische centrum Valdivieso en de CEPAD (evangelisch centrum
voor ontwikkelingssamenwerking). Minder vlot verloopt de samenwerking met de
Bisschoppenconferentie als geheel, en meer bepaald met Mgr. Obando y Bravo en
diens hulpbisschop Mgr. Bosco Vivas.

De herderlijke brief van 1979
Mgr. Obando y Bravo heeft de val van Somoza van harte toegejuicht. Een paar
maanden na de triunfo van 19 juli 1979 schreef hij samen met het hele episcopaat
een herderlijke brief waarin te lezen staat dat zij zich achter een socialisme plaatsen
dat moet leiden tot ‘uitoefening van macht in het belang van de grote meerderheid,
in toenemende mate gedeeld door het georganiseerde volk, zodat men op weg is naar
een werkelijke machtsoverdracht aan de volksklassen’, dat ze daarentegen een
socialisme ver-
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werpen dat ‘tot doel heeft het volk blindelings te onderwerpen aan manipulaties en
voorschriften van mensen die willekeurig en onrechtmatig zich van de macht zouden
meester maken’12. Is het voor de aartsbisschop nu dan zo duidelijk geworden dat het
Sandinisme onherroepelijk gekozen heeft voor de tweede weg, die van het
marxisme-leninisme? Of zijn er andere redenen waarom hij gaandeweg meer
afwijzend is gaan staan tegenover het Sandinistische FSLN (Frente Sandinista de
Liberación Nacional)?
In Managua wordt gezegd dat deze herderlijke brief het werk was van de
bevrijdingstheoloog Gustavo Gutierrez en van Mgr. Sambi, de toenmalige nuntius.
Maar hij is wel door de bisschoppen ondertekend en blijft als kerkelijk handvest zijn
waarde behouden. Als het episcopaat er zich nu van distantieert, dan heeft dit o.i.
vooral te maken met een kentering in de milieus van de Nicaraguaanse burgerij en
de privé-bedrijven. Deze hebben zich om diverse redenen van het regime afgewend:
deels omdat ze hun investeringen in het land niet rendabel genoeg vinden, deels
omdat ze zich niet thuis kunnen voelen in een systeem van gelijkheid, waarin vroeger
onmondigen nu ook zelf een stem en soms zelfs posten met hoge verantwoordelijkheid
krijgen, deels omdat ze niet bereid zijn nog langer offers te brengen voor een
maatschappij die ze zich anders hadden gedroomd. Het ergert hen dat zij die vroeger
niets bezaten nu bevoorrecht worden: staatssubsidies maken de vervulling van
basisbehoeften als wonen, eten, vervoer voor allen toegankelijk, terwijl in dezelfde
mate hun eigen privileges worden ingekrompen door belastingen en de gedeeltelijke
inschakeling van de privébedrijven in coöperatieve gehelen. Niet alleen lijkt de
aartsbisschop de denkwereld van deze groep tot de zijne te maken, maar bovendien
is hij onwillekeurig hun politieke spreekbuis geworden. Bij gebrek aan eigen civiele
leiders (een aantal liberalen en rechtse katholieken weigert zelfs in de Consejo de
Estado te zetelen) zien zij in hem de verdediger van hun zaak. Dit verklaart waarom
de hiërarchie zo vaak met zuiver politieke stellingnamen tussenbeide komt, het
verklaart ook waarom deze interventies zo vaak tegengeweld oproepen waardoor de
orde en de vrijheid van de kerk worden verstoord. De figuur van Obando y Bravo is
hoe dan ook hét herkenningsteken in de scheiding der geesten geworden: waar men
in Nicaragua pauselijke vlaggetjes ziet of wimpels met de afbeelding van de
aartsbisschop, daar woont de oppositie. De tegenpartij plakt posters aan met het
portret van Mgr. Romero: ‘Geef ons bisschoppen als deze’.

12

Herderlijke Brief van de bisschoppen van Nicaragua, 17 nov. 1979, in Archief van de Kerken,
2 april 1980, pp. 311-319.
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Een verdere verklaring voor de vervreemding tussen aartsbisschop en regering zou
ook in de Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferentie (CELAM) kunnen liggen.
Haar toenmalige president, Mgr. Lopez Trujillo, een felle tegenstander van de
bevrijdingstheologie, was vóór het pausbezoek heel actief in Centraal-Amerika en
sterkte Obando y Bravo in diens verzet tegen het Sandinisme en de ‘volkskerk’13.
Aan Trujillo's contacten met de behoudsgezinde bisschoppen van Guatemala en El
Salvador zou het te wijten zijn dat de paus eenzijdig ingelicht naar Centraal-Amerika
kwam en er ongewild het spel van de VS speelde. Via zijn vriendschappelijke relaties
met de Amerikaanse ambassadeur Anthony Quainton kent Obando y Bravo trouwens
ook langs andere kanalen het politieke standpunt van de VS. Samen met de
aartsbisschop wordt de Amerikaanse ambassadeur in de kathedraal, de kerk van de
gegoede burgerij, publiek toegejuicht.

Hoe de polarisering bezweren?
In het kerkelijke denken in Nicaragua - zoals trouwens in heel Centraal-Amerika14 zijn er dus verschillende strekkingen. Belangrijke sectoren van de kerk willen het
revolutionaire proces van maatschappijhervorming steunen en christelijk begeleiden.
Zij motiveren hun optie vanuit het gelovige inzicht dat een maatschappijorganisatie
die het opneemt voor de armen (de overgrote meerderheid van de bevolking) ernstiger
meewerkt aan het Rijk Gods dan het vroegere elitaire systeem. Zij participeren actief
aan de concrete verwezenlijkingen van het regime: volksopvoeding, gezondheidszorg,
vrijwilligerswerk bij de oogst, burgerwacht, wijkcomités en ook militaire verdediging
van de verworvenheden van de revolutie. Zij willen christelijke waarden als een gist
laten werken in de wording van de nieuwe maatschappij. Zij noemen zich de ‘kerk
van de armen’.
Andere groepen in de kerk, waaronder een deel van de hiërarchie en van de
katholieke organisaties, hebben zich gaandeweg van de revolutie afgekeerd. De
ommekeer valt chronologisch samen met het groeiende ongenoegen van de
economisch invloedrijke, maar numeriek minder talrijke burgerij. Hier hoort men
stemmen die het maatschappelijk hervormingsproces als geheel veroordelen: het
wordt vergiftigd door een marxistisch-

13
14

National Catholic Reporter, 9 sept. 1983, p. 25. Vgl. El Papa en Nicaragua. Análisis de su
Visita, Madrid, 1983, p. 125.
Zie I. Ellacuría, Drie kerken in Centraal-Amerika, in Streven, dec. 1983, pp. 207-219.
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leninistische ideologie en leidt onvermijdelijk naar een totalitair regime. De meeste
maatregelen van de regering weigeren zij te onderschrijven. In het buitenland
verkondigen ze de zonden van het regime: de intimidaties die ze ondervinden, de
schending van het recht op vrije meningsuiting en van de godsdienstvrijheid15. Hun
protesten beroepen zich op humane en godsdienstige waarden. De kerkelijke hiërarchie
acht het daarom haar taak de ‘kerk van de armen’, door haar de ‘volkskerk’ genoemd,
terug te dringen. Deze tweevoudige benadering van wat christen zijn vraagt, maakt
de situatie in Nicaragua heel complex en een oordeel zeer moeilijk. Beide vleugels
lopen het gevaar, de godsdienst in de dienst van eigen doeleinden te stellen. Terwijl
het een gezond principe is dat de kerk onafhankelijk moet staan t.o.v. staat en
maatschappij. De moeilijkheid begint echter bij de toepassing: wanneer gaat men
daarin te ver en wanneer laat men het principe onvoldoende recht wedervaren?
Het lijkt in geen geval gezond dat aartsbisschop en Bisschoppenconferentie zich
zo frontaal tegen de regering opstellen. Zij wekken de indruk zich een politieke rol
aan te matigen ten bate vooral van een financiële elite en ondermijnen daarmee de
ten goede oproepende kracht van het religieuze spreken: het spreken (of zwijgen)
dient dan nog uitsluitend om ‘rechtse’ keuzen in het grensgebied van politiek en
geloof een schijn van legitimatie te geven. Het kerkelijke spreken gaat ongewild als
dekmantel dienen om eenzijdige politieke belangen te verdedigen die op hun beurt
eenzijdige reacties van andere groepen oproepen. De mensen raken erdoor in
verwarring. Ze zijn zich van hun menselijke waardigheid bewust geworden, ze zijn
er materieel en sociaal op vooruitgegaan en begrijpen niet dat dat ‘slecht’ kan zijn.
Ze krijgen de indruk dat de hiërarchie met haar optreden tegen de leiders van hun
‘kerk van de armen’ zich tegen hen keert en hun inzet niet waardeert. Dit treft hen
des te pijnlijker omdat zij vanuit hun traditie met veel ontzag opkijken naar de sacrale
persoon van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en kritiek op hen bijna ondenkbaar
vinden. Die kinderlijke houding t.o.v. het sacrale krijgt nu een flinke deuk, vooral
bij de jongeren die afkerig of onverschillig worden t.o.v. de godsdienst, zowel de
officiële als die van de ‘kerk der armen’. Een Braziliaanse delegatie die vorig jaar
het land bezocht, noemt dit een ‘zelfmoord van de kerk’. Als de kerk haar principiële
onafhankelijkheid van de staat vertaalt als

15

Cfr. de uitgebreide info-vergadering in het Centrum voor Internationale Verenigingen in
Brussel, 4 december jl., waar leden van de Coordinadora Democratica uit Nicaragua hun
klachten kwamen uiteenzetten. Eén aanklacht kregen ze niet over hun lippen: de aanklacht
tegen het feit dat hun land op het ogenblik met militaire steun van de VS wordt aangevallen.
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tegenstand tegen de staat en geen goed woord over heeft voor de positieve
verworvenheden van de nieuwe maatschappijvorm, wordt ze steeds minder
geloofwaardig waar ze haar eigenheid proclameert.
Maar ook aan hen die voor het revolutionaire proces gekozen hebben, kunnen
kritische vragen gesteld worden. Zij lopen namelijk het gevaar dat ze hun christelijk
engagement zo grondig met hun inzet voor de nieuwe staat laten samenvallen, dat
het eigenlijk christelijke van hun inzet nergens meer blijkt. Mensen die vroeger actief
waren in basisgemeenschappen laten hun christelijk engagement nog uitsluitend
bestaan in taken bij de Sandinistische jeugdgroepen en groeperingen, hun hele energie
gaat daarin op. Mobilisatie en oorlogsdreiging maken deze exclusiviteit nog
nadrukkelijker. Als men hen op deze totalisering van hun inzet opmerkzaam maakt,
antwoorden zij dat christen-zijn in de eerste plaats een optie voor de armen is: de
God van de armen wordt gediend in de acties van solidariteit die hier en nu nodig
zijn ter consolidering van de revolutie. Deze waarborgt immers de vrijheid, het einde
van de verdrukking, de bereidheid om voor elkaar in de bres te springen, het
vreugdevol meewerken aan de opbouw van een staat die in niet-gebondenheid voor
zichzelf kan opkomen. Deze waarden hoog te houden beschouwen zij als een nieuwe
vertaling van de christelijke deugden: medewerking aan de opbouw van het land is
minstens een pre-catechese die jeugd en jongvolwassenen tot het diep gelovige inzicht
kan leiden, dat de God van de armen in hen werkzaam is. Eer dergelijk pleidoooi
voor een radicale geïncarneerdheid van het geloof konden we vernemen uit de mond
van Fernando Cardenal, de jezuïet die verantwoordelijk is voor de begeleiding van
de Sandinistische jeugd. Zelf beschouwt hij zijn politieke taak als een voortzetting
van zijn vroegere opvoedingswerk: hij was o.m. vice-rector en ‘studentendecaan’
aan de UCA (Universidad Centroamericana), gaf veel jeugdretraites en bij zijn naam
in de catalogus van de jezuïeten staat nog altijd vermeld: ‘lab. apud iuv.’ = ‘werkt
bij de jeugd’; in zijn werkmilieu spreekt iedereen hem aan met ‘padre’. In zijn
weekends besteedt hij tijd aan gebed en overleg in zijn jezuïetencommuniteit. Maar
de vraag is of vele ‘leden van de volkskerk’ dit nog zo doen: genoeg tijd vrijmaken
om zich te bezinnen over hun maatschappelijke inzet en hun eigen christelijke
identiteit, om te bidden en in gebed de eigen kritische zin ten aanzien van het regime
wakker te houden. De noodmaatregelen uitgevaardigd om het hoofd te kunnen bieden
aan interne en externe moeilijkheden, scheppen daarvoor zeker niet het gunstige
klimaat.
Er zijn initiatieven die beslist meer aandacht moeten krijgen. We denken aan de
bezinningsdagen georganiseerd door de universitaire parochie van
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de UCA, door het Centro Historico, door de basisgemeenschap van de dominicanen,
door het agrarische centrum CEPA en door de progressieve christelijke vakbond (een
afgescheiden tak van de Centrale de Trabajadores Nicaraguenses), die zich
bezighouden met de kritische studie van economie, sociologie, staatsinrichting,
organisatievormen en godsdienstsociologie. Deze centra lijken de geëigende plaats
te zijn om kritische, voor de regering aanvaardbare alternatieven uit te werken met
het oog op een groter pluralisme in de politieke vertegenwoordiging16,
vakbondswerking en economische planning. Als ze zowel van de hiërarchie in
Nicaragua als van de internationale christelijke verenigingen in plaats van
tegenwerking daadwerkelijke steun zouden krijgen, zouden ze effectief ertoe kunnen
bijdragen om het Nicaraguaanse socialisme een eigen gezicht te geven. Van de
regering krijgen ze de nodige armslag (de jezuïetenuniversiteit UCA wordt zelfs door
de staat gefinancierd); als ze ook van ons meer steun krijgen, kan dit wellicht
voorkomen dat de regering haar ideeën eenzijdig uit Cuba en Bulgarije zou halen,
iets waarop enkele harde marxisten in de Junta aansturen. De eigenheid van de kerk
zou zich dan kunnen manifesteren als een eigenheid niet tegen, maar binnen de staat.

16

Een aantal artikelen van de nieuwe wet op de politieke partijen b.v. maakt een te restrictieve
interpretatie ten gunste van de Sandinistische partij mogelijk. De partijen kunnen een
beperking van handelen opgelegd krijgen wanneer de Consejo Nacional de Partidos Politicos
oordeelt dat ze te dicht aanleunen bij het ‘Somozisme’ of ‘imperialisme’. Dat zijn termen
die ideologisch geladen zijn en juridisch te weinig precies.
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Libanon: een puzzel van gemeenschappen
Raymond G. Helmick s.j.
Wil je ‘Libanon’ begrijpen, dan moet je beginnen met ‘de Libanon’, het
Libanongebergte. Het is maar één van de drie gebieden van het geografische Libanon,
maar de geografie speelt in de geschiedenis van dit land en in zijn maatschappij een
geweldige rol. Het land bestaat in grote trekken uit drie afzonderlijke maar heel nauw
op elkaar betrokken delen: 1) een lange bergkam, waar de hele geschiedenis door
vluchtende bevolkingsgroepen een schuilplaats zochten en zich opeenhoopten; 2) de
kuststrook met haar havensteden, die voor die bevolkingsconcentratie in de bergen
de nodige uitwijkmogelijkheden, voor het land een open deur op de wereld boden,
met als gevolg een sterk ontwikkeld handelsverkeer en een technologische superioriteit
over de buurlanden; 3) de Bekaa-vallei, de voorraadschuur van het land. Herhaaldelijk
zijn er in het verleden pogingen geweest om deze drie delen van elkaar los te maken.
Telkens leidde dat tot een onhoudbare bevolkingsdruk in het bergland en tot gebrek
aan achterland voor de steden. Dankzij zijn kuststeden vormt Libanon een
commerciële en culturele schakel tussen het Midden-Oosten en het Westen en vervult
het voor de hele regio een dienstverlenende functie. Dank zij het Libanongebergte
als toevlucht leven er in Libanon van oudsher verschillende bevolkingsgroepen samen
en ook dat maakt het land uiterst belangrijk voor de rest van het Midden-Oosten.
Meer dan twee eeuwen lang hoorde Libanon, samen met het huidige Syrië, Palestina
(Israël) en Jordanië tot de Provincie Syrië uit de klassieke oudheid. Deze politieke
constellatie werd steeds gehandhaafd toen achtereenvolgens grotere rijken de
Provincie onder hun bestuur kregen: Alexander, de Seleucieden, de Romeinen en de
Byzantijnen, de Ummayaden, de Abassieden en de Fatimidenkalifaten, en tenslotte
de Ottomanen. Parallel met de kuststeden, meer landinwaarts, aan de rand van de
woestijn, loopt er een tweede lijn waarop zich een aantal steden bevindt die in tijden
dat een groot deel van de handel in het Midden-Oosten met karavanen over land
verliep, als opslagplaatsen dienst deden en in nauw contact stonden met de kuststeden.
Het huidige Syrië wordt net als Libanon, zij het in
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mindere mate, gekenmerkt door confessionele en etnische diversiteit. Maar het is er
nooit in geslaagd de open, pluralistische samenleving uit te bouwen waarnaar Libanon
steeds gestreefd heeft en die het af en toe heeft benaderd. Om dat te realiseren zocht
Libanon, zelfs ten tijde van de vele opeenvolgende rijken, steeds weer naar meer
autonomie of onafhankelijkheid en ondernam het herhaalde pogingen om zich uit de
Syrische Provincie los te maken. Werden de etnische of confessionele spanningen
te groot (bv. onder de Ottomanen van 1842 tot 1914), dan werd de Libanon een
burcht, afgescheiden zelfs van de kuststrook en de Bekaa-vallei. Bij de val van het
Ottomaanse rijk wilde vooral de Moslim-bevolking, uit Pan-Arabisch nationalisme,
binnen het geheel van de Syrische Provincie een onafhankelijke staat vormen, maar
dat werd verhinderd door de elkaar beconcurrerende Britse en Franse imperialistische
ambities. De spanningen en de burgeroorlog die het land de laatste jaren dreigen te
ruïneren, vinden hun oorsprong in het conflict tussen dat Libanese en het Pan-Syrische
of Pan-Arabische nationalisme en in de ontgoocheling van de Islamitische of meer
Arabisch voelende bevolking over het uitblijven van een echt pluralisme dat ook de
hele regio in het Midden-Oosten een dienst zou bewijzen.
Van binnenuit verzwakt, kwam Libanon onder de sterke druk van buitenlandse
belangen te staan. Is echter de huidige kritieke situatie te wijten aan die druk van
buitenaf of aan de interne moeilijkheden? Ook vele andere landen in de regio staan
onder extreme druk, maar Libanons grotere kwetsbaarheid en het feit dat het het
slachtoffer wordt van de moeilijkheden waarmee zijn buren te kampen hebben, spruit
voort uit zijn interne verdeeldheid. Hoe belangrijk het land ook is voor de regio,
Libanon kan niet worden gered, het zal nooit de druk van zijn zelf in moeilijkheden
verkerende buurlanden kunnen weerstaan, als het zijn eigen maatschappij geen stevige
cohesie weet te geven.
De overige Arabische landen gebruikten Libanon als excuus voor hun eigen
onmacht ten opzichte van het probleem van de ontheemde Palestijnen: zij verwachtten,
eisten zelfs van Libanon dat het dit probleem zou aanpakken in naam van alle
Arabische landen, gaven het daarna de schuld toen het mislukte en scheepten Libanon
met zoveel Palestijnen op dat het ze niet herbergen en niet meer de baas kon. Israël
gebruikte Libanon als excuus om niets te hoeven doen voor de Palestijnen in eigen
land: Israël verplettert de Palestijnen in Libanon, liever dan met hen in eigen land
tot verstandhouding te komen. Libanons specifieke problemen worden nog ernstiger
nu de dreiging van buitenaf de vorm aanneemt van een feitelijke militaire bezetting,
zowel door de Syriërs als door de Israëli's. Libanon moet de gelegenheid krijgen zijn
eigen interne problematiek buiten die
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externe druk te houden en vooral aan zijn interne cohesie te werken. De internationale
gemeenschap zou het daarbij moeten helpen. Niet alleen Libanon, maar ook Israël
en de Arabische landen zouden er wel bij varen. Het zou een tragisch onrecht zijn
als de grote mogendheden van Libanons zwakheid zouden profiteren om het als een
pion te gebruiken in hun machtstrijd in de chaos van het Midden-Oosten.
Officieel telt Libanon zeventien erkende confessionele minderheidsgroepen, elk
verhoudingsgewijs vertegenwoordigd in de politiek en de administratie van het land.
Zowel de rechtvaardigheid van die proportionaliteits-formule als de toepassing ervan
worden nu aangevochten. De Palestijnse vluchtelingen horen niet tot die zeventien.
Onder hen zijn er nog vele confessionele varianten en zij verschillen van de rest
doordat zij niet definitief voor Libanon gekozen hebben. Anderen, zoals b.v. de
Armeniërs die in het begin van de eeuw de slachtingen in Turkije ontvluchtten, of
het groot aantal Grieks-orthodoxen en Grieks-katholieken die naar Libanon kwamen
toen de Syrische Provincie Antiochië in de jaren 40 door de Fransen aan Turkije
werd overgedragen, zijn inderdaad helemaal Libanees geworden.
Terwijl ieder van de verschillende gemeenschappen van orthodoxe en katholieke
christenen een eigen status heeft - Grieken, Syriërs, Armeens-orthodoxen en
Armeens-katholieken, Rooms-katholieken - worden de protestanten van verschillende
denominaties als één groep beschouwd, en ook de vele sji'itische moslim-sekten
worden niet afzonderlijk geteld. Wij zullen het hier vooral hebben over de vier
belangrijkste groepen - de Maronitische christenen, de Sunnitische en de Sji'itische
moslims en de Droezen. De andere christenen behandelen we hier als één groep en
de Palestijnen krijgen een hoofdstukje apart.
Een scherpzinnig Libanees waarnemer maakte eens een onderscheid tussen ‘tribale’
en ‘niet-tribale’ geloofsgroepen (waarmee hij overigens geen enkel waardeoordeel
wilde uitspreken). Tribaal is een samenleving die beheerst wordt door paranoia: zo
de Maronieten, de Sji'itische moslims en de Droezen; de Palestijnen staan zo onder
druk dat ze tribaal geworden zijn. Niet-tribaal, maar ‘civiek’ zijn dan vooral de
Sunnitische moslims en de grote groep Grieks-orthodoxen, maar ook zij worden nu
door angst-psychose en paranoia bedreigd. Doordat ik geïnteresseerd ben in de
dynamiek van conflicten en de rol die angst en paranoia daarin spelen, vind ik dit
een bruikbaar onderscheid. Maar dan wil ik wel begrijpen waar die angst vandaan
komt: de angst voor het verlies van hun culturele identiteit.
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Maronieten
De Maronitische christenen1 beschouwen zichzelf als de oorspronkelijke dragers van
de idee van een pluralistische maatschappij, waarin alle etnische en religieuze groepen
dezelfde rechten hebben en gelijke aanspraak op de voorzieningen van de staat. Dat
is ‘het ideaal van de Berg, de Libanon’. Nu zij de sterkste positie bekleden,
beschouwen zij zichzelf als de behoeders van dat ideaal en hebben zij de neiging alle
anderen als een mogelijke bedreiging ervan te wantrouwen. De voornaamste
bedreiging is in hun ogen de islamisering, een reconstructie van de maatschappij
onder Syrische of een andere moslim-heerschappij. Dan zou hun de Sharia of
Islamitische Wet opgedrongen worden, volgens welke alleen Moslims de
basisgemeenschap (omma) vormen en de andere slechts ‘beschermde volkeren’
(dhimmi) zijn waarvoor de moslims in geweten (dhimma) verantwoordelijk zijn. Zij
weten heel goed dat dit islamitische geweten in de loop van de geschiedenis wel wat
fijngevoeliger is geweest dan dat van andere volken ten opzichte van de
bevolkingsgroepen onder hun bescherming, maar zij zijn niet bereid zich daarbij
neer te leggen. Door hun verzet tegen deze bedreiging geven zij de andere
bevolkingsgroepen de indruk dat zij zelf een dominerende rol willen spelen. Zij
wantrouwen de andere christelijke gemeenschappen in Libanon: die zijn lang aan
het shariasysteem gewend geweest en zullen zich niet afdoende verzetten wanneer
het opnieuw wordt opgelegd.
De Maronieten hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van het moderne
Libanon. Zij waren het die in de 18e en 19e eeuw het feodale systeem afbraken, de
boerenklasse vrij maakten en tot grote welstand brachten, en vervolgens een
postfeodale machtige middenstandsklasse opbouwden. Die ‘middenstanders’ zijn nu
de gehate ‘bourgeois’, vooral in een land als Libanon met nog steeds enorme sociale
verschillen - de armen zijn geen Maronieten (hún boeren zijn welvarend), maar
Moslims, vooral Sji'ieten in het zuiden en de Bekaa-vallei, die nooit deel hebben
gehad aan de sociale emancipatie van de Maronitische gebieden.
Steeds hebben de Maronieten hun beschermers in het christelijke Westen gezocht:
Byzantijnen, Kruisvaarders, de westerse koloniale mogendheden, vooral de Fransen.
Hoewel ze dezelfde etnische wortels hebben, zijn ze nu

1

De Maronieten zijn christenen van Syrische oorsprong, die zich noemen naar Maron, een
vriend van Joannes Chrysostomus. Het zijn ‘uniaten’, d.i. oosterse christenen die hun eigen
liturgie en organisatie bewaard hebben, maar de suprematie van de paus erkennen.
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vervreemd van de Arabische solidariteit en de verzuchtingen van de andere Libanezen.
Zij hebben westerse opvattingen en waarden overgenomen, die de hele Libanese
maatschappij vooruit zouden kunnen helpen, en zij begrijpen dan ook niet dat de
andere Libanezen die niet willen aanvaarden. (Vreemd genoeg worden die westerse
kwaliteiten van de Maronieten door de omringende Arabische landen meer
gewaardeerd dan door de Libanezen, die zich door de Maronieten onderdrukt voelen).
Hun verwestersing is een feit. De anderen moeten dat aanvaarden. Maar de Maronieten
moeten zelf, door hun gedrag ten opzichte van de anderen, die aanvaarding winnen.
Zij houden de andere bevolkingsgroepen steeds weer voor dat ze Libanees moeten
zijn, dat ze moeten aanvaarden dat ze deel uitmaken van de Libanese gemeenschap
en die niet moeten ondermijnen. Maar of Libanon leefbaar blijft, hangt af van de
vraag of de Maronieten zelf echt Libanees willen zijn en niet alleen Maroniet, of zij
het Arabische karakter van hun mede-Libanezen kunnen respecteren en ook reëel
het pluralisme verdedigen dat zij van oudsher voorstaan.

Andere christelijke gemeenschappen
De andere christelijke bevolkingsgroepen - Grieks-orthodoxen, Grieks-katholieken
(Melkieten), Syrische orthodoxen, Syrische katholieken, Armeense orthodoxen,
Armeense katholieken, de enkele Rooms-katholieken en Protestanten - zijn minder
talrijk dan de Maronieten en meestal meer vertrouwd met het leven onder
moslimheerschappij. Zij waarderen het pluralisme en de relatieve vrijheid die ze in
de Libanese maatschappij genieten, en meer dan de Maronieten zijn zij geneigd
Libanon te zien als een model van pluralisme dat de andere Arabische landen tot
voorbeeld kan strekken. Het shariasysteem willen zij niet terug, maar in een
islamitische maatschappij willen zij zich wel als goede burgers gedragen. In
tegenstelling tot de Maronieten, hebben zij geloofsgenoten in de andere Arabische
landen, en zij hebben nu grote angst dat de Maronieten zowel voor zichzelf als voor
hun geloofsgenoten in het Midden-Oosten het leven onmogelijk maken. Deze
christenen hebben hun eigen bijdrage geleverd aan het Libanese ideaal van een vrije
en pluralistische maatschappij. Intellectueel hebben vooral de Grieks-orthodoxen,
die de grootste groep vormen, er een leidende rol in gespeeld en de voornaamste
geestelijke vader ervan was een Rooms-katholiek, Michel Sjiha. De Armeense
christenen, die een kleine minderheid vormen, hebben zich in Beiroet opgewerkt tot
een invloedrijke politieke positie, een verbazend aantal kleine winkels zijn er in
Armeense handen.
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Rond 1970 - in de hele wereld was er een heropleving van het christendom, in het
Midden-Oosten een groeiende sympathie voor de Palestijnse zaak - begonnen Libanese
christenen aan wat zij als een kruistocht beschouwden: de opbouw van een
pluralistische maatschappij in Libanon, in nauwe samenwerking met de Palestijnen,
als een model voor de seculiere, niet-confessionele staat in Palestina, die - naar zij
hoopten - de confessionele staat Israël zou kunnen vervangen. Maar hun idealisme
keerde zich tegen hen. Hun plan scheen het feit te legitimeren dat Libanon een basis
voor Palestijnse militaire invallen in Israël werd, waardoor hun eigen Libanese volk,
vooral de verarmde Sji'itische moslims in het zuiden, blootgesteld werd aan de
Israëlische represailles. De joden hebben in de loop van de geschiedenis vaak genoeg
aan den lijve ondervonden wat een zogenaamd pluralistische maatschappij in het
Westen voor hen betekende. Dat trauma hadden de Libanese christenen onderschat.
De Maronieten van hun kant wantrouwden van meet af aan elk plan dat Libanon zou
blootstellen aan gewapende wraakacties en de kruistochtidee van de andere christenen
dreef een wig tussen hen de Maronieten. Nu hun onderneming mislukt is, blijven
deze christenen totaal gedesoriënteerd achter, zij weten niet meer welke kant het met
Libanon opmoet en in hun angst zien zij aan alle kanten gevaren: de Maronieten, de
Palestijnen, Israël, het Westen. Naar hun gevoel horen zij tot de Arabische
gemeenschap, maar zij weten dat zij door de Libanese moslims en de Arabische
buurlanden gehaat worden.

Droezen
Zoals de Maronieten hebben de Droezen altijd hun heil gezocht in het gebergte, waar
zij zich veilig voelden voor de moslims die hen als ketters beschouwden. In de 17e
eeuw, onder hun emir Fakhreddin II, die een zelfstandige staat opbouwde veel groter
dan het huidige Libanon, werkten zij aan een maatschappij in de ‘geest van de
Libanon’ die de Maronieten voor hun eigen uitvinding houden. Ook de Droezen
houden zichzelf voor de uitvinders van het politieke Libanon-ideaal en voelen zich
diep gegriefd dat zij nu in Libanon achteruit gesteld worden. Zelfs in de kleinere
staat die alleen uit de Berg bestond, waren zij in de minderheid, maar zij speelden
er lange tijd een leidende rol. Nu vormen zij in Libanon een kleine, maar welvarende
minderheid, met een groot waardigheidsgevoel en historisch bewustzijn.
De pluralistische Droezenstaat in de 17e eeuw was een feodale staat. Hun
emancipatie uit het feodalisme verliep op een andere manier dan die van
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de Maronieten. Als bewoners van het Libanon-gebergte deelden hun boeren in de
19e eeuw in de bevrijding van de Maronitische boerenstand, en als kleine elitaire
krijgersgemeenschap stonden zij in ieder geval in hoger sociaal aanzien. De grote
feodale families spelen hier nog steeds een belangrijke rol, al beseffen zij dat ze die
positie niet meer alleen door erfrecht maar door een verantwoordelijk leiderschap
kunnen handhaven. Vooral de Joemblatt-familie, onder de leiding van Kamal
Joemblatt (in 1977 vermoord), gaf blijk van deze sociale verantwoordelijkheidszin,
toen zij haar familiegronden onder het volk verdeelde, de kant van armen en bezitlozen
koos (voor het grootste deel moslims, vooral Sji'ieten, en natuurlijk ook Palestijnen),
en het voortouw namen in de burgeroorlog. De Droezen - en de Joemblatts - worden
nu in Libanon in hun bestaan zelf bedreigd. Hun Droezische kernland in het
Sjoufgebergte, even ten zuidoosten van Beiroet, is een van de haarden van voortdurend
gewapend verzet. Libanon kan het sociale idealisme van de Joemblatts nog steeds
heel goed gebruiken, maar hun stem en die van hun gemeenschap is nu bijna tot
zwijgen gebracht.

Sji'ieten
De Sji'itische moslims stammen af van groepen die zich altijd verzet hebben tegen
het centralisme van het Kalifaat en andere imperia. Syrië en Libanon waren de
voedingsbodem voor dergelijke anti-centralistische krachten in de islam. De Sji'itische
sekten in het geteisterde zuiden, vooral sinds 1970 door Palestijnen en Israëli's in de
achterbuurten van Beiroet en in de Bekaa-vallei, zijn naast de Palestijnen de meest
misdeelden in Libanon. Hun charismatische leider, de Imam Musa-al Sadr, verwierf
in het begin van de jaren 70 als woordvoerder van de allerarmsten, het respect van
andere Libanese gemeenschappen. Hij richtte o.m. een paramilitaire militie op, de
Amal, die de Libanese dorpen in het zuiden tegen de Israëlische wraakacties moest
beschermen. Maar ze raakte wel in de burgeroorlog verwikkeld. Over Libië op weg
naar Rome voor een ontmoeting met Paus Paulus VI, verdween de Imam onder
geheimzinnige omstandigheden. Zijn sociaal-religieuze beweging was een van de
meest waardevolle pogingen die er ooit geweest zijn om het islamitische
gedachtengoed in de problematiek van de hedendaagse wereld tot zijn recht te laten
komen. Waar je ook komt waar Sji'ieten wonen, in Beiroet of in het zuiden, overal
zie je zijn portret, aan ramen, op muren, boven de straat. Zijn volk voelt zich verweesd,
zijn geest blijft hen inspireren.
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De Sji'ieten in het zuiden zijn in hoofdzaak tabakstelers, maar verschrikkelijk arm.
Ook in de Bekaa-vallei zijn het boeren zonder eigen grond, de grond is in handen
van een paar families. Het politieke systeem in Libanon doet hun geen recht, hun
Imam en zijn volgelingen werd alle representatieve verantwoordelijkheid onmogelijk
gemaakt. Om al deze redenen zijn zij de meest misnoegde gemeenschap in Libanon.
Ook van onderwijsvoorzieningen zijn zij grotendeels uitgesloten, met het gevolg dat
ze geen sterke leiders hebben. Als zij een billijker aandeel in de Libanese maatschappij
krijgen, kunnen zij ontzettend veel bijdragen aan haar welzijn en pluralisme.

Sunnieten
De Sunnitische moslims beschouwen zichzelf als de belangrijkste culturele en
maatschappelijke gemeenschap in het hele Midden-Oosten. Ze kunnen zich dan ook
heel moeilijk schikken in een pluralistische samenleving zoals de Libanese, vooral
als zij daarin slechts een ondergeschikte rol mogen spelen. Zij vormen een van de
meest ‘civieke’ bevolkingsgroepen in Libanon. Hun leiders belichamen de hoogste
waarden die zij overgeërfd hebben van al de moslimgemeenschappen die ooit over
Libanon geheerst hebben. Maar met de burgeroorlog hebben zij de controle over de
aspiraties van hun gemeenschap grotendeels verloren. Toen de moslims milities
gingen vormen, gebeurde dat niet onder hun leiding, maar tegen hen in en zij moesten
hard rennen om niet achterop te raken. Na de verwoestingen van de burgeroorlog en
de Israëlische invasie schijnen zij opnieuw aan gezag te winnen. Hun sympathie voor
de Palestijnen verloochenen zij niet, maar zij scharen zich opnieuw achter het Libanese
pluralisme-experiment en officieus geven zij toe dat de moslimgemeenschap een
ernstige fout heeft gemaakt door een alliantie met de gewapende Palestijnen aan te
gaan om zo een sterkere positie in de Libanese maatschappij te verwerven. Zij beseffen
nu dat zij verloren hebben. Zij moeten zich hergroeperen en opnieuw hun eigen plaats
binnen die pluralistische maatschappij vinden.
Daarvoor hebben zij trouwens goede redenen. Zij leven in Libanon en weten dat
zij daar nog lang vrede mee zullen moeten nemen. Niet alleen in Libanon zoeken
Sunnitische moslims hun plaats te vinden in een pluralistische maatschappij. Velen
van hen die altijd in samenlevingen geleefd hebben waar zij de meerderheid vormden,
vormen nu een minderheidsgroep in westerse maatschappijen als Groot-Brittannië
(waar er meer moslims, Pakistani, zijn dan Methodisten), of de Verenigde Staten.
En in de mos-
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limlanden van de Arabische wereld zijn godsdienstvrijheid en gelijke burgerrechten
meestal grondwettelijk gewaarborgd. Maar nergens anders heeft de Sunnitische
gemeenschap zoveel redenen en mogelijkheden als in Libanon om, trouw aan haar
religieuze traditie, àls geloofsgemeenschap een goede relatie aan te gaan met de
pluralistische maatschappij. Zij staat hier voor een theologische opdracht die aan de
hele moslimgemeenschap in de hele wereld een grote dienst kan bewijzen.

Palestijnse vluchtelingen
De Palestijnen in Libanon beschouwen zichzelf en worden door de anderen beschouwd
als ‘passanten’, zelfs in dit traditionele toevluchtsoord. In hun kampen vertoeven nu
vele Libanezen, Sji'ieten die het slachtveld in het zuiden ontvlucht zijn en andere
verarmde Libanezen, zowel moslims als christenen. Velen van hen zijn samen met
de Palestijnen het slachtoffer geworden zowel van de vernietiging van de kampen
buiten Tyrus en Sidon tijdens de Israëlische invasie als van de slachtingen in de
kampen van Beiroet. Zowat elke partij in Libanon is wel eens de vriend van de
Palestijnen geweest. Maar de Palestijnse leiders zijn niet wijs geweest. In hun fantasie
droomden zij ervan hun land gewapenderhand op Israël te heroveren in plaats van
hun zaak en hun herstel legaal te behartigen. Vele Libanezen zijn van oordeel dat
het de Palestijnen zijn die de burgeroorlog aangestookt hebben. Dat is niet zeker.
Wel zijn zij het geweest die aandrongen op militaire acties tegen Israël vanop Libanees
grondgebied, en in 1969, bij het akkoord van Kairo, dwongen de andere Arabische
landen Libanon een autonome Palestijnse krijgsmacht op zijn grondgebied te
aanvaarden. Dat was meer dan het Libanese systeem kon verwerken. De burgeroorlog
brak uit en de Palestijnse leiders lieten hun strijdkrachten, aanvankelijk met veel
tegenzin, erin meeslepen.
Nu door de Israëlische invasie in 1982 hun steden vernietigd zijn, het zuidelijk
deel van hun land verwoest en 20.000 Libanese burgers (Palestijnen niet meegerekend)
de dood vonden, hebben de meeste Libanese gemeenschappen geen goed woord
meer over voor de Palestijnse vluchtelingen, ook niet hun gewezen bondgenoten: de
Palestijnen hebben de Staat ‘gekaapt’, wordt gezegd. Wel is er nog altijd sympathie
voor de zaak van de Palestijnen ten opzichte van Israël. Openlijk wordt gezegd: we
moeten de Palestijnen ‘motiveren’ - door ontbering, terreur - om het land te verlaten.
Dit ressentiment van de Libanezen tegen de Palestijnen is begrijpelijk. Als gastland
moeten zij deze vluchtelingen beschermen, vooral nu ze zo
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hulpeloos zijn. Maar het zijn lastige gasten, moeilijk onder controle te houden, vooral
nu de regering het onder de militaire bezetting van Syriërs en Israëli's al zo moeilijk
heeft haar gezag over wie dan ook in het land te handhaven. Gedurende 35 moeilijke
jaren heeft Libanon voor de Palestijnen meer gedaan dan welk ander Arabisch land
ook, maar het vindt dat zijn gastvrijheid lelijk misbruikt is. Dat kan de recente
brutaliteiten tegen de Palestijnse vluchtelingen niet goedpraten, maar het zal wel een
lang helingsproces vergen voor er weer een fatsoenlijke toenadering tot stand komt
tussen de vluchtelingen en Libanon. Zolang dat niet gebeurd is, is het de taak van de
internationale gemeenschap voor de bescherming van de Palestijnen te zorgen. Er
zijn een half miljoen Palestijnen in Libanon. Als het leven hun verder onmogelijk
gemaakt wordt, dreigen zij opnieuw een gevaarlijke desintegrerende kracht te worden.
Dat willen de Libanezen maar niet begrijpen. Als je die mogelijkheid oppert, krijg
je steevast als antwoord: de Palestijnen zijn verslagen en vormen voortaan geen
bedreiging meer. Maar dat is een misvatting van Libanons eigenbelang. Je kunt niet
een half miljoen mensen onderdrukt houden en brutaliseren zonder een nieuwe orkaan
te ontketenen.
Wat blijft er in deze etnische, sociale en religieuze versplintering over om Libanons
ideaal - een democratische, pluralistische maatschappij als model voor de hele wereld
- te herstellen? De chaos lijkt wel compleet. De recente verzoeningspogingen verlopen
heel moeizaam. In een volgend artikel wil ik proberen enkele suggesties aan te reiken.
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Produceren om te produceren
Marx tegen Marx
Fernand Tanghe
Marx is nooit uit de greep van het produktivisme geraakt, zo luidt de stelling die
Willy Coolsaet met brio verdedigt in zijn boek Produceren om te produceren1. Marx'
theorie is dus geen echt alternatief voor de burgerlijke ideologie. Zij is eerder een
steun voor dan een wapen tegen het laatkapitalistische systeem. De stelling is niet
nieuw, maar door de nauwgezetheid waarmee hij het denken van Marx uiteenhaalt,
maakt Coolsaet ze erg overtuigend. Een indrukwekkende reeks teksten wordt onder
de loep genomen en geanalyseerd: de overhaasting van ‘nieuwe filosofen’ en andere
pop-denkers is Coolsaet volledig vreemd.

Met Marx tegen Marx
Coolsaet heeft vooral oog voor de ambivalenties in Marx' denken en maakt aldus
een onderscheid, dat ook politiek belangwekkend is, tussen Marx I en Marx II. Het
gaat daarbij niet om het klassieke onderscheid tussen de ‘jonge’ Marx van de
Frühschriften en de ‘rijpe’ Marx, maar om een van het begin tot het einde
terugkerende ambivalentie in zijn houding tegenover kapitalisme en burgerlijke
economie. Op grond daarvan kunnen en moeten we Marx bekritiseren met behulp
van Marx zelf.
Marx I is de stem van de radicale kritiek. Deze Marx vergeten zou het inzicht in
het kapitalistische systeem bemoeilijken. Want hij leert ons dat het onverkapte
kapitalisme niet tot de 19e eeuw behoort, dat het juist vandaag steeds meer zijn
essentie tot uitdrukking brengt: produceren om te produceren. Behoeftenbevrediging
is bijkomstig geworden, het enige wat telt is een grenzeloze uitbreiding van het
produktieapparaat. Gebruikswaarde is slechts aanleiding of voorwendsel om
meerwaarde tot stand te brengen. Het ideaal wordt een produktie die zich volledig
heeft

1

W. Coolsaet, Produceren om te produceren. Het kapitalisme en de ontwikkeling van de
produktieve krachten volgens Marx, afzonderlijke uitgave van het tijdschrift Kritiek, Gent,
1982, 235 pp.
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losgemaakt van een rationaliteit van behoeftenbevrediging en alleen nog de
ontwikkeling van de produktiemiddelen dient. Die trend is reëel aanwezig. Je kunt
je b.v. een situatie indenken waar strijd tegen pollutie alle bijkomende groei opslorpt;
à la limite betekent dat constante toeneming van kapitaal zonder een gram méér
gebruikswaarde voor het individu. Zuivere, nooit eindigende meerwaardeschepping
is inderdaad een dwingende behoefte van het systeem. Onze economische groei staat
niet in het teken van levensvreugde, hij wordt gedreven door een dwangmatige
accumulatiedrift. Zucht naar winst is een impuls ‘van alle tijden’, zowel de avonturier
als de arts, de grondbezitter als de bedelaar kunnen erdoor gedreven worden, maar
zij kunnen eventueel er nog persoonlijk van genieten. Kapitalisme daarentegen is
een rationalisatie van die irrationele drift, winstmakerij is een anonieme obsessie
geworden, een sociale neurose gevoed door individuele ascese. Dat had ook Max
Weber al aangetoond. In tegenstelling tot de feodale heer, die de opbrengst van zijn
uitbuitings-praktijk opvreet of verspilt, moet de kapitalist zijn winst steeds opnieuw
investeren in een steeds groeiend produktieproces. Die herhalingsdwang - beweging
om de beweging, verrijking om de verrijking, los van inhoud en betekenis, materie
of nut - maakt het kapitalisme paradoxalerwijze tot een hyper-spiritualistisch systeem.
Verre van een ‘materialistische’ genieting van aardse goederen betekent onze
produktivistische beschaving maatschappelijke rijkdom als transcendente waarde,
die slaafse onderwerping eist: accumuleren als anti-lustprincipe. Verrijking is niet
langer een middel om zijn weg te vinden in het bestaan, maar wordt doel op zichzelf,
los van geluksstreven. Je werkt niet meer om te leven, je leeft om te werken; de
relatie tot de ander wordt een investering die moet renderen, ontvleesde berekening
zuivert ze van spontane emoties en hartstocht. En terwijl men lippendienst blijft
bewijzen aan geluk en welzijn, worden ze in een toekomst geprojecteerd die nooit
heden wordt, de tirannie van de economische groei voedt zich aan bloedeloos uitstel:
een nieuwe versie van de obsessie van het hiernamaals. Daarmee dreigt elke zingeving
te worden opgegeven en verraadt de rationalistische arrogantie van de industriële
samenleving waartoe ze zich in wezen herleidt: de triomf van een instrumentele
rationaliteit, economie van de middelen in functie van een doel dat nooit ter discussie
wordt gesteld, het is ‘evident’. De zogenaamde secularisering van de samenleving
is een vreemde gedaanteverwisseling - profanering - van het sacrale: de mens zoekt
zijn god voortaan in de koopwaar, maakt van economische groei een absolute waarde
en verliest zichzelf in maatschappelijke rijkdom.
Daar komt bij dat groei, welzijn en overvloed, naarmate ze worden nage-
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jaagd, steeds meer onbereikbaar worden. Steeds weer nieuwe vormen van schaarste
doen hun intrede. Denk maar aan de geplande slijtage van goederen (ingebouwde
veroudering, onherstelbaar rotspul). Nieuwe behoeften vloeien voort uit de
wetmatigheden van het systeem: ‘Ook al wensen we de auto niet, hij is ondertussen
al lang een dwingende behoefte geworden’ (Coolsaet, 65). Energie- en
transportproblemen staan model voor behoeften die alleen maar volgen uit een
reorganisatie van de samenleving in functie van de produktivistische waan.
Marx I levert ons de elementen voor inzicht in dit proces. Maar hij denkt zijn
kapitalisme-kritiek niet consequent door. Integendeel, uiteindelijk praat hij het
kapitalisme goed. Op grond van de zogenaamde zin en bestemming van de
geschiedenis verheerlijkt hij de ontwikkeling van de produktiekrachten. En zo zijn
we dan bij Marx II beland. Het is waar dat hij het kapitalisme alleen maar als een
noodzakelijk-historische doorgangsfase verdedigt: de ontwikkeling van de
produktiekrachten legt de grondslag voor het socialisme. Maar daarmee is het toch
iets meer dan het vagevuur van de menselijke bevrijding: door zijn produktivistische
dimensie krijgt het a.h.w. bovenhistorische waarde.
Deze ambivalentie leidt ook tot tegenstrijdigheden in de politieke implicaties.
Coolsaet laat b.v. zien dat, wanneer we met Marx I stellen dat produktie om de
produktie de kern van het kapitalisme vormt, we het bestaande socialisme als
staatskapitalisme moeten definiëren. De collectivistische groeimanie is misschien
zelfs nog een zuiverder vorm van kapitalisme. Hier heeft het produktieapparaat zich
immers van bijkomstigheden als privé-eigendom en -winst bevrijd om een volkomen
eigen leven te leiden. Maar als we met Marx II de kapitalisme-kritiek beperken tot
kritiek op de uitbuiting die samenhangt met privé-eigendom van produktiemiddelen,
dan valt de diagnose van het bestaande socialisme heel anders uit. Als de ontwikkeling
van de produktiekrachten op zichzelf iets goeds is, dan volstaat het enkele
schoonheidsfoutjes eruit weg te werken om er zonder blozen het etiket socialisme
op te kunnen plakken. Marx II veroordeelt het kapitalisme echter ook omdat het
vanaf een bepaald moment de ontwikkeling van de produktiekrachten zou afremmen.
In die optiek is socialisme nog slechts ontgrenzing van die ontwikkeling, een
machtsovername die ze alleen rechtlijniger en ‘efficiënter’ maakt; het verschil is niet
langer kwalitatief, maar louter kwantitatief.
Of een ander voorbeeld van schizofrene kritiek. Wanneer we met Marx I stellen
dat gebruikswaarden in het kapitalisme een alibi zijn voor meerwaardeschepping,
dan houdt dit o.m. in dat met de arbeider slechts ‘rekening’ wordt gehouden voorzover
hij een middel is om winst te maken. Hij
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wordt gedegradeerd tot arbeidskracht, tot gebruikswaarde voor het kapitaal. Niet
alleen wordt in de heteronome arbeid zijn behoefte aan actieve ontplooiing miskend,
ook zijn behoeftenbevrediging in de privé-sfeer wordt slechts in overweging genomen
in de mate dat ze zijn arbeidskracht reproduceert: hij moet genoeg kunnen eten om
te kunnen werken. Maar in de redenering van Marx II wordt dat repressief draineren
van behoeften weer gerelativeerd en vergoelijkt: ontwikkeling van de
produktiekrachten zal op lange termijn overvloed scheppen, de degradatie van het
individu tot arbeidskracht is alleen maar een noodzakelijk offer op het altaar van de
menselijke vooruitgang.
Marx' gedachtengang steunt op de opvatting dat de geschiedenis een wetmatig
proces is waarvan de goede afloop op voorhand gewaarborgd is: de rails van de
evolutie lopen recht naar het eindstation van de menselijke zelfverwezenlijking. De
19e eeuw wordt vaak gezien als de triomf van het historisch denken, maar dat
‘historicisme’ neemt de geschiedenis eigenlijk niet ernstig: het simplificeert ze tot
iets wetmatigs, zonder verrassingen of breuken, is eigenlijk een soort
verzekeringsdenken dat het wisselvallige van het historisch gebeuren moet bezweren.
Ook Marx is ervan overtuigd dat kapitalistische ontwikkeling van de
produktiekrachten automatisch in socialisme zal uitmonden. Maar, zoals Coolsaet
zegt, produktiekrachten zijn politiek niet neutraal, wat dat betreft kan er geen
continuïteit zijn: kapitalistische ontwikkeling ondermijnt de mogelijkheid van het
socialisme. Het socialistische alternatief zal de bestaande produktiekrachten in
verregaande mate moeten wijzigen en zelfs afbreken, want zonder een
kwalitatief-inhoudelijke wending zijn ze niet in dienst van behoeftenbevrediging te
stellen. Overigens is, zoals Coolsaet laat zien, het kapitalisme evenmin een
automatisch produkt van ontwikkelde produktiekrachten, maar het resultaat van een
bepaalde optie, de realisatie van een cultureel project, geïnstitutionaliseerde triomf
van een handelingsmotief: produceren om te produceren. De wetten van het
kapitalisme zijn geen natuurwetten, ze worden pas ‘fataal’ wanneer en omdat men
in hun onafwendbaarheid gelooft. En dan houdt het kapitalisme ook niet vanzelf de
belofte in dat het zich tot socialisme zal ontpoppen.
Radicale kritiek op het produktivisme is slechts mogelijk wanneer we afscheid
nemen van Marx II. Ontwikkeling van de produktiekrachten is noch noodzakelijk,
noch - een bepaalde drempel voorbij - mogelijk, aldus Coolsaet. Het probleem is niet
dat de ontwikkeling verkeerd gebruikt wordt of fouten vertoont, de ontwikkeling
zelf voert naar een impasse, naar algemene ontmenselijking en zelfvernietiging. Maar
onduidelijk blijft het of Coolsaet de ontwikkeling van de produktiekrachten principieel
ver-
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werpt of alleen maar de kapitalistisch-produktivistische vorm ervan. En daarmee zijn
we aan enkele kritische bedenkingen toe.
Coolsaet is er op schitterende wijze in geslaagd de produktivistische perversie van
Marx' kapitalisme-kritiek bloot te leggen, maar zijn eigen argumentatie bevat m.i.
twee zwakke schakels. In de eerste plaats wil ik Marx op één punt verdedigen: zijn
eindperspectief wordt m.i. door Coolsaets kritiek onrecht gedaan. Ten tweede
redeneert Coolsaet zelf economistisch en bezondigt hij zich evengoed als Marx aan
‘reductionisme’.

Communisme is geen produktivisme
Primo dus: zijn interpretatie van het voltooid communisme2. Marx'
toekomstperspectief is synoniem met menselijke zelfverwezenlijking en dat
veronderstelt overstijging van de noodzakelijke arbeid. Voor Marx is die arbeid
immers per definitie vervreemdend. Een universele mens wordt pas mogelijk wanneer
behoeften probleemloos bevredigd kunnen worden, en dat betekent opheffing van
de bestaande arbeidsdeling ten voordele van de vrije levensuiting. Coolsaet, die niet
aanvaardt dat noodzakelijke arbeid per definitie vervreemdend is, vertaalt dat als
volgt: rimpelloze behoeftenbevrediging komt erop neer dat men vrij is om alles te
proberen en niets tot een goed einde te brengen, dat men van het een naar het ander
vlindert; arbeidsdeling maakt dan slechts plaats voor pure activiteit zonder
doelmatigheid en de ernst van een doelgerichte ontwikkeling raakt zoek. Die
zelfrealisatie is dus louter spel (met de bijbetekenis van vrijblijvend, onvolwassen maar is dat niet een problematische definitie van spel?) of een gedaanteverwisseling
van de zinloze arbeid die reeds in het kapitalisme hoogtij viert: vrije activiteit wordt
een nieuwe variant van het produktivisme, die het individu verandert in een
Proteus-figuur die nooit met zichzelf of coherente doelstellingen samenvalt. De
realisatiedwang van een ludieke consumptiemaatschappij.
Het is een subtiel gezichtspunt, maar toch maakt Coolsaet het zich wat gemakkelijk.
Ineens heeft hij geen oog meer voor ambivalenties en verglijdingen in de tekst van
Marx, zijn conclusie ligt op voorhand vast: wie stelt dat arbeid per definitie
vervreemdend is, kan als alternatief alleen nog gratuïete activiteit bepleiten. Maar
1) ik zie niet in hoe het individu zich-

2

Ik wil de lezer niet vervelen met Marx-exegese. Citaten en verwijzingen blijven dus
achterwege. Ik verwijs slechts naar het toegankelijke werkje van Agnes Heller, La théorie
des besoins chez Marx, Coll. 10/18, 1978.
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zelf kan realiseren in noodzakelijke arbeid, want die is - in welke samenlevingsvorm
ook - onderworpen aan maatschappelijke eisen, impliceert algemene normen die
vanuit subjectief oogpunt altijd tot op zekere hoogte verknechtend zijn3. Marx'
standpunt dienaangaande lijkt me zinvol en realistisch. 2) Noodzakelijke arbeid moet
dus worden losgemaakt uit onderdrukkende machtsverhoudingen en tot een minimum
beperkt, zodat de rangorde tussen de sfeer van de noodzaak en de sfeer van de vrijheid
wordt omgekeerd4. Dat is geen produktivisme meer: het onderstelt veeleer beperking
van de maatschappelijke behoeften en optimale speelruimte voor individuele
ontplooiing buiten de noodzakelijke arbeid.
Marx is wellicht naïef geweest op twee punten. Waar ligt het verzadigingspunt
voor de heteronome produktie? Dat is een probleem waarvan hij het politieke karakter
over het hoofd ziet. En ten tweede, het is helemaal niet evident dat een kapitalistische
ontwikkeling de mogelijkheidsvoorwaarde voor vrije levensuiting is. Maar er zijn
ook onbetwistbare pluspunten, die Coolsaet onbesproken laat.
1. Ten eerste wil Marx de autonomie laten prevaleren op de heteronome arbeid.
Terwijl in het kapitalisme de behoefte aan individuele ontplooiing wordt platgewalst
door de anonieme dwang van een zinloos produktivisme, breekt het communisme
dat Marx op het oog heeft, met die obsessie, in een fundamentele omwenteling van
de behoeftenstructuur.
2. De arbeidsdeling opheffen is niet hetzelfde als doelloos tijdverdrijf: Marx'
communisme legt geen taboe op ontwikkeling van bijzondere talenten, het garandeert
integendeel de vrijheid om, in aanvaarding van zijn natuurlijke beperkingen, zijn
vermogens creatief te ontplooien. Het is b.v. geen toeval dat kunst bij Marx vaak
model staat voor vrije activiteit, een activiteit die niet te herleiden is tot economische
rationaliteit, noch in termen van ruilwaarde noch in termen van gebruikswaarde, en
die iets heel anders is dan vrijblijvend tijdverdrijf. Maar Coolsaet is zo bezeten van
economische rationaliteit, dat de creatieve dimensie bij hem dreigt weg te deemsteren:
in het beste geval een onbenullige restcategorie, in het slechtste verspilling van
energie en ludiek identiteitsverlies, een variant van de kapitalistische produktie om
de produktie.
3. Marx heeft een zeer economistische opvatting van de ontwikkeling van
produktiekrachten, maar dat wil niet zeggen dat hij de menselijke behoef-

3
4

Tenzij men terug wil naar een toestand van veralgemeende ambachtelijkheid. Maar zelfs dan
is arbeid niet zonder meer synoniem met zelfrealisatie.
Cfr. André Gorz, Adieux au prolétariat, Galilée, 1980, en Louis Van Bladel, Minder arbeid,
meer werk? in Streven, april 1983, pp. 579-590.
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ten tot het louter economische herleidt. Die reductie is voor hem juist een aspect van
de vervreemding door het kapitalisme. Er zijn niet-economische behoeften, die niet
uitgedrukt kunnen worden in de taal van bezit en toeëigening: morele en geestelijke
ontplooiing, maar vooral een handelen waarin de ander meer is dan een middel tot
zelfbehoud. Voor het kapitalisme zijn dat vormen van irrationalisme en
sentimentaliteit, daar gelden alleen behoeften die een solvabele vraag op een markt
vertegenwoordigen. Via economische groei kan het kapitalisme wel een hoge mate
aan materiële rijkdom tot stand brengen en zich de luxe van een markt van welzijn
en geluk permitteren (vanuit het oogpunt van expansie van het systeem eerder een
nood dan een luxe!), maar dat is nooit een menselijke rijkdom. Over die weggedrukte
intersubjectieve behoeften bewaart ook Coolsaet een merkwaardig stilzwijgen.
Volkomen in navolging van de economische ideologie herleidt hij menselijk handelen
impliciet tot een subject-objectrelatie: het individu in worsteling met de materie.
Voor hem, ondubbelzinniger nog dan bij Marx, ligt het wezen van de mens in de
arbeid. Eenmaal zover boeien hem nog enkel doelmatigheidsoverwegingen. Terwijl
Marx' begrip van vrije activiteit relaties tot de ander behelst die niet utilitair of
economisch zijn, riskeert Coolsaets obsessie van de doelmatige arbeid elke relatie
die niet in het teken staat van (repressieve) arbeidsethiek tot iets ‘on-menselijks’ te
degraderen: het ‘onwezenlijke’ van het spel moet dan maar weggerationaliseerd
worden in functie van... ja waarvan eigenlijk? Van een utilitaire reductie van het
subject, vrees ik.
Zeker, Marx heeft ongelijk wanneer hij in naam van een naïef vooruitgangsgeloof
beweert dat conflicten in de communistische samenleving plaats zullen maken voor
doorzichtigheid en spontane harmonie. Maar hij stelt tenminste de
intersubjectiviteitsdimensie centraal en wil zo, althans in zijn toekomstperspectief,
het economisme overwinnen. Coolsaet had Marx kunnen kritiseren door erop te
wijzen dat conflicten tussen mensen geen louter economische oorzaken hebben, dat
hier een fundamentele ambivalentie in het spel is, dat machtsverhoudingen niet
verdwijnen met het kapitalisme. Maar dan had hij ook de intersubjectiviteit centraal
moeten stellen. Nu zet hij tegenover Marx eigenlijk een stap terug. In zeker opzicht
denkt hij nog economistischer dan Marx zelf. Zijn kritiek op Marx' produktivisme
is terecht, maar hij raakt zelf verstrikt in de netten van het economisch discours,
doordat hij zich tevreden stelt met interne kritiek. Hij neemt de premisse, te weten
de reductie van het menselijk wezen tot materiële behoefte en arbeid, over om zich
vervolgens erover te beklagen dat dit discours in de huidige context hypocriete
camouflage is: het wil of kan zijn rationaliteitspretentie niet waarmaken, dit zou
immers vereisen
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dat overal in arbeid en behoeftenbevrediging een adequate doel-middelberekening
aanwezig is, terwijl we in de bestaande verhoudingen toch precies het tegendeel
constateren. Maar formuleert Coolsaet met deze aanklacht niet reeds een terroristisch
ultimatum aan het adres van diegenen die zich niet willen spiegelen aan dat primaat
van het economische, ook wanneer het socialistische vormen aanneemt?

De onttoverde wereld van de gebruikswaarde
Dat hij er niet in geslaagd is zich aan het economisme te ontworstelen blijkt verder
hieruit dat hij én de produktivistische Marx én de burgerlijke economen met een
utilitaristisch rationaliteitsbegrip te lijf gaat: de gebruikswaarde fungeert als motor
van zijn argumentatie. Zowel Marx II als burgerlijke economen legitimeren de
omkering van de middel-doelrelatie, het feit dat het produktieapparaat doel op zichzelf
wordt. Het ‘echte’ doel zou de gebruikswaarde moeten zijn. Maar wanneer je, zoals
Coolsaet doet, over kapitalisme spreekt in termen van ‘ontaarding’ en ‘omkering van
de rationele en natuurlijke verhoudingen tussen doel en middel’, dan opteer je minstens impliciet - voor een mensbeeld dat eens en voorgoed vastligt: het behoeftige
subject, waarvan de onveranderlijke strevingen zich realiseren hetzij in een steeds
herhaald moment, hetzij in een historisch proces. Dat betekent dat je de gevangene
blijft van het ‘naturalistische paradigma’: geen ont-aard-ing zonder aard, d.i.
voorafgegeven menselijke natuur. Als die natuur zich manifesteert in rationele
behoeftenbevrediging, dan is kapitalisme inderdaad synoniem met anti-natuur,
denaturatie en perversie van de gebruikswaarde: niet langer een uitzonderingstoestand
volgend uit een menselijk project dat zich op een bepaald ogenblik in de geschiedenis
heeft voorgedaan, maar een onverklaarbare degeneratie. M.a.w. Coolsaet redeneert
uiteindelijk zelf niet echt historisch: kapitalisme wordt een List van de Onrede, de
even fatale als onbegrijpelijke verwerkelijking van een produktivistische Idee.
Zijn naturalistische kritiek lijkt me dan te verwijzen naar een ander concept van
economische groei, dat de verhoudingen, die nu op hun kop staan, weer recht wil
zetten. Geconfronteerd met een weerbarstige natuur, streven we noodgedwongen
naar economische groei: zo realiseren we gaandeweg ons wezen via de steeds naderbij
komende bevrediging van onze behoeften, op voorwaarde evenwel dat die groei
rationeel georganiseerd en gepland wordt. In het kapitalisme is dat niet mogelijk, de
eindeloze spiraalbeweging van een dolgedraaid produktieapparaat verhindert de
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harmonische, finaal gestabiliseerde bevrediging van onze behoeften. Maar dan beperkt
het verschil tussen Marx en Coolsaet zich tot de evaluatie van de middelen die tot
menselijke zelfrealisatie moeten leiden. Beiden houden vast aan een visie op de
geschiedenis als een rechtlijnig scenario, maar waar het kapitalisme bij Marx een
noodzakelijk moment is, verschijnt het bij Coolsaet als ontspoorde natuur.
Om de onttroonde gebruikswaarde terug op haar voetstuk te plaatsen, moeten we
de ‘natuurlijke en rationele middel-doelrelatie’ herstellen, zegt Coolsaet. Maar je
kunt je afvragen of de scheiding tussen middel en doel niet reeds een aantal
clandestiene passagiers meevoert. Ook wanneer je stelt dat alleen doelmatige arbeid
met het oog op nuttige produkten verantwoord is, blijf je de relatie tot de natuur als
investering zien, reduceer je menselijk handelen tot valorisatie van de natuur volgens
normen van efficiëntie en rendement. Omvorming van de natuur wordt dan een
categorische imperatief, en leidt dit niet bijna vanzelf tot verzelfstandiging van de
middelen? Bovendien, houdt de scheiding tussen middel en doel niet in dat je jezelf
als louter arbeidskracht in het teken van zelfbehoud beschouwt? Met een pleidooi
voor gebruikswaarde zitten we nog altijd in het rijk van de reducties, vrees ik.
Gebruikswaarde is een even grote reductie als de door Coolsaet aan de kaak gestelde
ruilwaarde.
Ten eerste klopt de stelling niet, dat alleen het kapitalisme de gebruikswaarde
miskent, dat ze in andere culturen centraal staat. Ook in ‘primitieve’ samenlevingen
zijn dingen niet doorzichtig: ook de rituele en symbolische betekenis van de objecten
en van hun onderlinge ruil is vanuit het oogpunt van rationele behoeftenbevrediging
een ‘perversie’. Wie beweert dat ‘prekapitalistische’ culturen systematisch in termen
van gebruikswaarde denken, geeft toe aan een bepaalde retro-mode in ons denken.
In geen enkele traditionele samenleving leidt het economische een zelfstandig bestaan;
diverse, heterogene betekenisaspecten zijn in het object steeds met elkaar verweven.
En zelfs in onze maatschappij kun je symbolische, affectieve, esthetische en andere
dimensies van de dingen niet zomaar weggommen (zoals economen, en ook Marx,
meestal doen) als waren het slechts bijkomstigheden tegenover de zgn.
onveranderlijke, essentiële menselijke behoeften. Mijn huis vertegenwoordigt niet
alleen een ruilwaarde, is niet zomaar een woning, het draagt mijn handtekening, is
terzelfdertijd tentoonstelling en museum; tal van dingen circuleren in een circuit van
persoonlijk-ambivalente relaties (als geschenk, uitdaging, enz.). Het kapitalisme
kenmerkt zich niet alleen door de dynamiek van de ruilwaarde, maar tevens door de
verzelfstandiging van de gebruikswaarde. Vroegere maatschappijen hebben blijkbaar
geen utilitaristische rationalisaties nodig, in
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het kapitalisme daarentegen wordt een gebruikswaarde-ideologie onmisbaar voor
het door wroeging geplaagde geweten van het produktivisme. De gebruikswaarde is
zelf een typisch idioom van het kapitalisme en krijgt slechts de bevoorrechte betekenis
van een ‘kritische’ evidentie tegen de achtergrond van meerwaardeschepping,
waarvoor ze het onontbeerlijke ideologisch alibi is.
Ten tweede: wie zegt dat arbeid en produktie volledig moeten worden geregeerd
door de logica van de gebruikswaarde, verabsoluteert een ideologie van recente
factuur. Al wat niet rationeel-functioneel is, wordt dan des duivels. Objecten moeten
zich houden aan een zgn. evidente lotsbestemming: bevredigen van natuurlijke
behoeften van het subject. Ze krijgen een universele wet opgedrongen, die ze onderling
verwisselbaar maakt, ze worden genormaliseerd met behulp van een onttoverd
realiteitsprincipe. Het subject moet zich spiegelen in de universele gebruikswaarde,
elke gespletenheid in zijn omgang met de dingen onderdrukken, met zichzelf
samenvallen in een soort boekhoudkundig beheer van zijn behoeften. De
gebruikswaarde-ideologie rationaliseert alle relaties tot het ik, de ander en de dingen
in het teken van onderlinge verwisselbaarheid en legitimeert zodoende indirect ook
het ruilwaarde-systeem. Ze legt het individu de dwang op zich te identificeren met
een universele nuttigheidsreflex. En zo wordt het ‘echte’ doel van Coolsaet tenslotte
onvermijdelijk een alternatief pleidooi voor algemene arbeidsmobilisatie. Ik houd
mijn hart vast bij doelmatigheidsoverwegingen als deze: ‘Het zou veeleer in een
socialistische maatschappij zo moeten zijn dat de doelmatige, zinvolle arbeid het
gehele leven doordringt, ja dat men de vrije tijd zo ruim mogelijk zich van de
doelmatige arbeid laat doordringen’ (233). In de reeks ‘We zijn hier niet voor ons
plezier’ zou dat socialisme wel eens de eerste prijs kunnen winnen.
Ben ik hiermee onrechtvaardig tegenover Coolsaet? Ik blijf erbij: zijn studie is erg
boeiend en verdient meer aandacht dan er tot nog toe aan besteed is. Maar ik geloof
dat er een specifiekere kritiek op het kapitalisme nodig is dan de zijne: een kritiek
op het compulsieve karakter van het systeem met als onvermijdelijke kenmerken:
heteronomie van de arbeid, uniformering van gedragspatronen, standaardisering van
objecten, uitsluiting van behoeften die geen solvabele vraag voorstellen, kolonisering
van de ‘vrije’ tijd, produktie van steeds nieuwe schaarsten... Een te simpel pleidooi
voor gebruikswaarde is geen alternatief voor produktivisme.
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Surinaamse en Antilliaanse literatuur
Enkele voorbeelden
Leo Geerts
Na de meer algemene inleiding die in het vorige nummer verscheen, zou ik nu graag
enkele recente publikaties van Surinaamse en Antilliaanse auteurs voorstellen:
De Boog (1981) door Edward de Jongh, zoals in de inleiding al gezegd: een
man die op Ambon geboren werd, maar uit Antilliaanse ouders en die in 1936
naar Curaçao verhuisde.
De rots der struikeling (1982) door Boeli van Leeuwen, de achtste druk van
deze roman uit 1960 van een bekende Curaçaose auteur.
De Vervolgden (1982) door Cola Debrot, een zeer mooi werkstuk dat Debrot
tijdens zijn laatste twee levensjaren schreef; net als Mijn zuster de negerin (1935)
is De Vervolgden een van die klassieke, zij het eigenzinnige verhalen die niet
meer weg te denken vallen uit de Nederlandse literatuur.
Over de gekte van een vrouw (1979, herdruk in 1982) en Nergens ergens (1983)
door de zwarte Surinaamse Astrid Roemer, die tot nog toe een beetje in de
schaduw leefde van mensen als Edgar Cairo en Bea Vianen, maar die nu
ongetwijfeld een eigen plaats heeft gevonden op onze leestafels.
Dat vuur der grote drama's (1982) door Edgar Cairo, die hiermee een even
indrukwekkende turf afleverde als Jeje Disi/Karakters Krachten (1980).

Zowel de tomeloze produktie van Edgar Cairo (25 titels sinds 1969) als de korte
opsomming hierboven duiden op een indrukwekkende behoefte bij deze auteurs om
de eigen achtergronden, het eigen achterland en de confrontatie van individuen met
een soms groteske wereld op schrift te stellen. Bijna alle titels - op Debrot en de
Jongh na, die door Meulenhoff werden uitgegeven - neemt uitgeverij In de Knipscheer,
die ook de interessante Antilliaanse Bibliotheek bezorgt, voor haar rekening. Ook
dat mag wel eens vermeld worden.

De boog
Net als Frank Martinus Arion in zijn ondertussen klassiek geworden ro-
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man Dubbelspel (1973) kiest Edward de Jongh voor zijn roman De boog een typisch
segment uit de marge van de samenleving. De boog is namelijk letterlijk een van de
bogen van een oud fort waar enkele maatschappelijke verschoppelingen een toevlucht
vinden voor de regen, maar niet voor de altijd dreigende longontsteking. Chebu is
een zwarte die na de dood van zijn vrouw en het uitbranden van zijn huisje tijdens
rellen alle levenswil verloren blijkt te zijn; ook al heeft hij geld, naar iedereen
vermoedt, hij leeft als een verschoppeling onder een van de bogen, laat de honden
uit van een rijke meneer en verdedigt zich met die dieren tegen de spot van een
groepje arrogante jongeren.
Met zijn vrienden heeft hij af en toe een drinkavondje. Rodriguez, een ‘volbloed
solitair’, een zelfstandige loodgieter uit Columbia, die eruit ziet als ‘een vertropischte
Europeaan’ (11) is zijn boezemvriend, de enige bij wie hij zijn hart uitstort. De nog
jonge dronkelap Boy blijft zijn roes uitslapen onder Chebu's boog, maar de roes blijkt
een beginnende longontsteking en die zal Boy het leven kosten. Dan is er nog zijn
‘blanke broeder’ Fidél, die met een zus van Chebu's vrouw is getrouwd; hij slaapt
niet met zijn Dulcemaría, want ze is een prostituée die alleen trouwde om zijn
Nederlandse nationaliteit te verwerven, zodat haar actieradius wat groter kon worden.
Fidél heeft duizend gulden gekregen en daarmee basta. Dan is er nog Paluli, een
‘gewillige jongen van rond de veertig’ (12), bijna blank, die niets liever doet dan
boodschappen, in ruil waarvoor hij mag meedrinken. In tegenstelling tot vele sociale
romans uit de vorige eeuw stelt De boog deze kleurrijke figuren niet voor als idioten
die nergens weet van hebben. Zo praten ze over werkloosheidsstatistieken en maken
grapjes over de paar petroleumraffinaderijen, de sterke band dus met Venezuela
waarbij de Antillen vroeg of laat zullen aansluiten, en over de toeristische industrie,
die de werkloosheid ook niet zal oplossen. Niet dat ze daarom politieke agitators
worden: ‘Als jij zegt dat hier de rijken rijker worden en de armen armer’, aldus Chebu
tot Rodriguez die hem de krant voorleest, ‘dan kan ik je alleen maar gelijk geven.
Maar eerlijk gezegd: ik lap dat aan mijn laars. Kapitalist zal ik nooit worden. Waar
bekommer ik me eigenlijk om? Om anderen? Heeft iemand ooit iets voor me gedaan?
Behalve dan mijn moeder, en mijn vrouw? Ach, laat de wind maar waaien’ (13).
Op het ogenblik dat Chebu besluit zich uit dit leventje aan de rand los te maken,
beginnen heftige tegenslagen. De hoer die hij ten huwelijk vraagt, die hij zelfs een
televisietoestel schenkt, wil alleen een huwelijk als dat van Fidél. Net op dat moment
dient Chebu het nodige geld van de bank te halen voor een nieuw huisje. Met dat
geld op zak laat hij de honden los op
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de jonge plaaggeesten, maar ze slepen hem mee, een auto schept de ketting en Chebu
sterft onder de wielen. Hij kan nog net mompelen: ‘Bisa Dulcemaría ku e plaka’ (zeg
aan Dulcemaría, dat het geld'). Dit onaffe zinnetje bespookt de enige getuige, Fidél.
Literair is dit een vreemde wending. Niet alleen valt het centrale personage door
dit ongeval weg, zodat een nieuwe focus-figuur nodig wordt; maar bovendien
verandert het verhaal van karakter: het is niet langer het verslag over Chebu en zijn
vrienden, het wordt een parabel over de noodlottige invloed van dit verloren geld.
Fidél vindt het, maar hij zal er niet lang plezier aan hebben. Uit wroeging brengt hij
een deel van het geld naar Dulcemaría, maar na een ruzie met haar pooier die dit
verdacht vindt, valt hij van de trap. Om aan de verdenking van moordpoging te
ontsnappen neemt de pooier dan maar al het geld uit zijn zakken. Door een
hersenletsel, opgelopen bij zijn val, zal Fidél nooit meer verder vertellen hoe het nu
zat met het verdwenen geld van Chebu.
Zo zijn er nog meer peripetieën en bijna-magische gebeurtenissen, die evenwel
met een ijzeren logica voortvloeien uit Chebu's ongeval en de oneerlijkheid van Fidél.
Eerste oorzaak is in feite Chebu's wraakzucht. De enige die de nodige levenswijsheid
heeft om de passies te vermijden, is de ‘volbloed solitair’ Rodriguez. Hij somt ook
op wat er gebeurt: Boy ging dood door zijn eigen onverantwoordelijkheid, Chebu
liet zich door een passie meeslepen, Fidél eveneens en ze zijn ervoor gestraft; Paluli
week ondertussen uit naar Nederland. Toch loopt de hele wijsheid van Rodriguez,
zoals de lezer tijdens het voorafgaande handig duidelijk is gemaakt, uit op een totale,
stoïcijnse wanhoop, die als enig antwoord de zelfmoord heeft. Via een truukje wordt
dan nog tot na de dood de wraakzucht van Chebu ingeschakeld, zodat de parabel met
het lot van Paluli rond gemaakt kan worden.
Het verhaal van De boog werd hier nogal uitvoerig samengevat ten nadele van de
prachtige milieuschets (de boog, het Chinese eethuisje, het hoerenkamp Campo
Alegre, de iets beter gesitueerde broer van Chebu, de subtiele rassenverhoudingen
enzovoort). Dat gebeurde omdat juist in de vertelstructuur zich die vreemde wending
laat zien, dat afknappen van de Chebu-draad halverwege het verhaal. Het lijkt wel
alsof één individu niet de focus van deze story kan zijn. Op het eerste gezicht zou
men dit een compositiefout kunnen noemen, al pleit er veel tegen; ook
narratief-technisch blijft Chebu op de achtergrond de verdere afwikkeling domineren.
Belangrijker dan dat technische excuus is het feit dat zowat alle verhalen uit de
Antillen (en Suriname) vergelijkbare ‘fouten’ vertonen.
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De rots der struikeling
De rots der struikeling (1960; achtste druk: 1982) van Boeli van Leeuwen heeft
vanuit de narratieve techniek gezien wellicht de meest grillige vertelstructuur van
allemaal. Na een inleiding van acht bladzijden, waarin de auteur in grote lijnen
aanleiding en onderwerp van het boek omschrijft, komt er een eerste hoofdstuk waarin
dezelfde vertelinstantie weergeeft wat hij over Eddy Lejeune weet. Eddy was het
achtste kind van een rokkenjagende plantagehouder, studeerde in Nederland en kwam
om bij het duiken naar diamanten in een rivier in Venezuela. Het derde hoofdstuk
vertelt de wilde nachten van Eddy Lejeune in de ik-vorm ter gelegenheid van een
bezoek aan Europa: na de Antwerpse hoeren volgen de Amsterdamse. Hij belandt
bij zijn neef Sjon A, een ambtenaar die ook even de bloemetjes buiten zet, en verneemt
per toeval dat er twijfel is of zijn vader wel echt zijn vader was. In de aanval van
krankzinnige wanhoop die hem in een kliniek doet belanden, vraagt Eddy: ‘Wie is
mijn vader?’ en een ‘zuster met een bleek en ernstig gezicht’ antwoordt: ‘God is je
vader’ (56). Daardoor wordt de woeste levenswandel van Eddy's vader, die hij
imiteert, tegelijk ook een afrekening met God de Vader zelf.
In het derde hoofdstuk vertelt Eddy Lejeune het einde van de roman: hoe hij met
de ‘louche joegoslaaf’ Matopeck en een keiharde indiaan, die twee vrouwen als
lastdieren en bijslaap gebruikt, naar diamanten gaat duiken in Venezuela: een vlucht.
‘Is er een continent zó ver, dat het verdriet hem niet achtervolgt, dat zijn voetsporen
in de wind verwaaien en worden uitgewist?’ (58). Het vierde hoofdstuk lijkt wel een
donderslag bij heldere hemel: de concentratiekampervaringen van Eddy Lejeune.
Hoofdmotief: de redding van een kind uit een brandende Duitste stad. Bijmotief: een
neergestorte Amerikaanse piloot ‘als een engel met verbrande vleugels’ (90). Kortom:
de afrekening met de vader en zijn woeste vitaliteit wordt verdrongen door de grote
levensvraag naar de zin van het lijden. Enige troost voor Eddy: ‘En in de verte zie
ik het eiland van mijn dromen in de branding liggen, de rots der struikeling’ (118),
in één woord: Curaçao. Het vijfde, laatste en langste hoofdstuk is een soort algemene
beschouwing van Eddy Lejeune over het leven, de vader, de vrouw (en de vrouwen),
het lijden en de neger (prachtige typering van de neger als aristocraat, als clown en
als luilak!).
Wat opvalt in deze narratieve structuur is dat de typisch Nederlandse
(intellectueel-westerse) problematiek het eigenlijke onderwerp doorkruist. Dit heeft
te maken met het blanke katholicisme op Curaçao, dat verantwoordelijk is voor
schuldgevoel, verheerlijking van de vader als god, de moeder
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als ‘maagd’ enzovoort, en met het feit dat Curaçao in werkelijkheid noch blank is,
noch Nederlands-katholiek of Nederlands-calvinistisch. Om te getuigen van wat deze
Eddy Lejeune uiteindelijk was (dronkaard, maar ook vaderloze; avonturier, maar
ook intens bezeten door de wanhoop om het lijden van één kind, kortom: kind van
een blanke vader en een zwart land), moesten wel uitersten geschetst worden: het
concentratiekamp in het Westen naast de barre rivier in Venezuela. Boeli van Leeuwen
formuleert de verscheurdheid van de blanke Eddy Lejeune op een bepaald ogenblik
op de volgende treffende manier: ‘De neger is de onschuldigste mens op aarde: hij
heeft nog niet de macht gehad om anderen kwaad te berokkenen. Wat voor vrolijkheid
en kinderlijkheid wordt gehouden is, in wezen, de onschuld van de machteloze’
(128). Eddy Lejeune zwalpt - net als zijn vader - heen en weer tussen de ‘vrolijke en
kinderlijke’ uitleving van ‘de neger’ en het schuldbesef van de blanke.
Concentratiekamp en ‘rots der struikeling’ zijn de twee polen waartussen hij zich
beweegt. Dit geeft een zo bizar, maar authentiek mengsel, dat de lezer ademloos over
de grilligheid van de vertelstructuur heenleest.

De vervolgden
Merkwaardig in Cola Debrots laatste novelle De vervolgden (1982) is dat hij geen
enkel personage als focus kiest, iets wat mogelijk wordt doordat hij elk personage
met uiterste precisie vanuit zijn eigen denk- en leefwereld weergeeft: zowel de drie
indianen in het begin, Caiquetios, d.w.z. indianen uit Venezuela die de papegaai als
beschermdier huldigen, als de Creoolse sergeant uit het Spaanse leger of de
gouverneur en de pater die het wereldlijke en geestelijke gezag uitoefenen op het
eiland Curaçam. Je vertrekt als lezer bij de drie Caiquetios in de grotten waar ze hun
toevlucht zoeken; je beleeft met hen de groene straal van de ondergaande zon die
aan hun beschermdier de papegaai is gewijd; je ervaart met hen de absurde, maar
doodernstige ontmoeting met de Spaanse conquistadores; je voelt aan waarom en
hoe ze dan maar met enkele soldaten en een sergeant meetrekken en je vindt het
logisch dat ze zich uiteindelijk op Curaçam vestigen. Heel hun evolutie is even
begrijpelijk als die van de gouverneur die ertoe komt de pater van zijn eiland te
vermoorden, omdat die pater dreigt vervelend te worden door op de ‘zuiverheid van
ras’ te hameren. Het is je ook als lezer inmiddels bekend dat een ziekenzuster een
verhouding heeft met de inboorling die haar helpt. Hoewel er dus geen epische
kernfiguur is in dit verhaal, ervaar je het als lezer toch als een overtuigen-
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de eenheid. Zeldzaam zijn de auteurs die zowel ‘ingewikkelde’ Europeanen als
‘simplistische’ indianen op voet van gelijkheid kunnen voorstellen. Die krachttoer
is Debrots laatste, maar niet minste daad geweest.
Daarom is De vervolgden een novelle die zowel klassiek is van eenvoud als een
artistieke overwinning op het probleem van de narratieve structuur: voor Debrot was
er geen Westers-katholiek overwicht (zoals bij van Leeuwen), evenmin als een
behoefte aan een vertelfocus (zoals bij de Jongh). Debrot haalt met een verbluffende
eenvoud de kloof tussen moederland en kolonie dicht. Daardoor bewijst hij dat zijn
pleidooi voor meer tolerantie tussen zwart en blank geen reactionaire impuls is, maar
het produkt van een verinnerlijkte verzoening der tegenstellingen. Het is beslist niet
zonder betekenis, dat Debrot dit slechts kon realiseren door de typisch westerse
vertelfocus, die op één personage, radicaal te verwerpen; het is zijn onmiskenbare
verdienste dat binnen zijn vertelfocus alle personages op voet van gelijkheid bestaan.

Astrid Roemer
Met Astrid Roemer verscheen een tweede belangwekkende schrijfster uit Suriname
op het toneel. Terwijl Bea Vianen zich in hoofdzaak voor de strafhokjes van de
Hindoestanen interesseert, krijgen we hier een beeld van de situatie van de zwarte
vrouw. Kon men de vertelstructuur van De rots der struikeling nog grillig noemen,
die van Over de gekte van een vrouw is ronduit chaotisch: enkele brieven, woest en
vreemd als gedichten, openen het boek; er volgt een notitie over de afgeschafte
doodstraf. Dan begint het verhaal van Noenka, dat de dwingende dramatiek heeft
van de kinderervaring: onsamenhangende feiten en beelden met een dreigende lading.
Het meest treffende is wel het bebloede pak lakens dat door het bezoek van stinkvogels
wordt ontdekt. Het bebloede pak wordt overspoeld door andere indrukken: de vaak
dronken bosneger die Noenka's vader was, naakt bovenop haar moeder met witte
pleisters op zijn zwarte achterste; de spoken in Peetjes huis die geen spoken zijn,
zoals Emely beweert, maar Emely's nachtelijke minnaar Emile. Je zou dit alles
geordend kunnen vertellen zonder de hinderlijke onhandigheid waarmee hier de
personages ingevoerd worden; maar zou daardoor niet de chaotische ontwikkeling
van het kind Noenka vervalst worden?
Noenka's verhaal is dat van een huwelijk dat na negen dagen stuk was. Waarom
Louis haar trouwde, hij, een Antilliaan, is duidelijk: hij is een van de werknemers in
de Venezolaanse petroleumindustrie en wil geen
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‘lelijke’ vrouw van de Antillen, maar een ‘mooie’ uit Suriname: ‘Toen ik Louis beter
leerde kennen begreep ik welke diepe frustratie achter deze waanestetiek schuil ging:
Curaçaose vrouwen waren zwart en kroes’ (42), meer ‘neger’ met andere woorden.
Geen wonder dat kort na haar huwelijk het verwijt tegen Louis in hoofdletters op
papier komt: ‘HOE KUN JE MIJ SLAAN, ZWARTE MAN?...HOE KUN JE EEN
ERECTIE KRIJGEN TERWIJL JE MIJ SLAAT, ZWARTE MAN’ (49). Deze
mengeling van seksueel en racistisch sadisme, dat Noenka zo scherp aanvoelt, zou
minder sterk overkomen in een meer geordende vormgeving.
Maar de chaos is nog veel ingewikkelder. Voor mij het meest aangrijpende beeld
van deze roman is te vinden in de bekentenis van Noenka's vader. Deze ‘bosneger’
wordt door zijn vrouw geminacht en getergd en als een gevaarlijk en vreemd element
overal buiten gehouden. Maar op een dag doorbreekt hij dit isolement en hij vertelt
aan Noenka het verhaal van de dagoewe's, de slangen op de plantages. Vaak is de
slang een - nogal machistisch - symbool voor de ontwakende opstand van de zwarten;
hier komt er een verschrikkelijke dimensie bij. De slang was een huisdier dat de
rattenplaag in de plantages moest bestrijden, maar door zijn aanwezigheid krijgt de
wurgslang ook mythische dimensies, vooral voor de neger-slaven. Het aangrijpende
is dat de vader als knaap op een nacht hoorde hoe hoog in een boom zo'n slang een
heel jong kind verbrijzelde en verslond. Uit woede maakte de vader daarop de twee
huisslangen dood, maar dat leverde hem de verbanning uit de Para op. Er volgden
vreemde ongevallen, allemaal te wijten aan zijn opstand tegen de slang. Sindsdien
kent hij geen rust meer.
De opstand van Noenka tegen haar huwelijk met Louis is van dezelfde orde. Zowel
de zwarten als haar schooldirecteur vinden dat ze zich schuldig maakt; ze verraadt
niet alleen haar lot als zwarte vrouw, maar ze overtreedt ook de regels van de moderne
maatschappij. In diepste wezen is Noenka's weigering de aanzet tot een weigering
van het leven zelf. Ze krijgt weliswaar goede vrienden: Gabrielle, zelf ongelukkig
met haar twee gehandicapte kinderen, gematigd aan de drank en met een
toekomstplan: ooit met de kinderen naar Europa voor een nieuw leven met een nieuwe
man. En er is de jeugdvriend Ramses, van wie Noenka in verwachting raakt. Het
proces zet door: ze laat abortus plegen, Ramses pleegt zelfmoord, Noenka belandt
korte tijd in een inrichting. Daarna wordt er gemodderd op zo'n manier, dat Gabrielle
uiteindelijk Louis, Noenka's echtgenoot, vermoordt. Het lijkt nu of de twee vrouwen
daardoor pas goed verenigd zijn tegen de moordende wereld van de mannen.
Is de chaos van dit boek met zijn lyrische uitbarstingen, zijn zelden of
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nooit professioneel ingevoerde personages en de altijd weer onduidelijk uitgevlakte
kernfeiten niet de chaos van een vrouw in deze wereld, een vrouw die bovendien
zwart is, een wereld die bovendien doorsneden is door hypocriet christendom en
magische negercultuur? Voor alle zekerheid verpakt Roemer haar verhaal ook nog
als het therapeutische schrijven van Noenka. Je ontkomt evenwel als lezer niet aan
de indruk dat deze westers-therapeutische inkleding minder belangrijk is dan
bijvoorbeeld het zuiveringsritueel in een negerdorp, al steekt daarin naast de
oermoeder ook de slang haar kop op. De grootste indruk die uit deze chaos ontstaat,
heeft te maken met Roemers vermogen om al deze elementen aan het exotisch
folklorisme te onttrekken en om te bouwen tot verschijningsvormen van de condition
humaine zonder meer.
Dezelfde chaos, al is hij dan gesitueerd in Nederland, overspoelt de jonge zwarte
Ben Musendijck in Nergens ergens; hij emigreert naar Nederland om er rechten of
economie te studeren, maar daar komt niets van in huis. Eerst werkt hij in een
opvangcentrum voor drugverslaafden, de zielige ‘stokvogels’ die op de Zeedijk
rondhangen, daarna krijgt hij een administratieve taak, maar ondertussen raakt hij
betrokken in de wereld van zijn halfbroer Iwan, die rijk is geworden: ‘zwart’ (!) geld
evenwel, vrucht van een carrière als naaktmodel voor pornofoto's, pooier en
drughandelaar. De chaos is ook inwendig; de vele vrouwengeschiedenissen van Ben
zijn slechts een afspiegeling van die innerlijke verwarring. Er ontstaat een netwerk
van relaties - met Britta, getrouwd met de Surinaams-nationalistische dokter John,
gescheiden, samenwonend met de Turk Tèfvic; met de Amerikaanse jazz-zangeres
uit Harlem, Bessie; met de blanke Nederlandse Evita en vooral met de
Javaans-Surinaamse Sybille die een kind van hem wil, maar ze zullen drie maand
na de geboorte volgens plan weer scheiden. Verder zijn er de naamloze hoertjes van
halfbroer Iwan. En Iwan zelf met zijn Helma en hun sadomasochistische relatie. En
over alles heen en dwars door alles heen: het racisme dat niets laat zoals het is, dat
alles bijkleurt. Ook de sergeantenrevolutie en de makke Surinamermoppen. Als
narratief bindmiddel is er de zoektocht naar Arti, die eerst onvindbaar is, later slechts
een ‘Javaanse boeler’, een homofiel, blijkt te zijn. En dieper dan alles leeft in Bennie
zijn gefrustreerde liefde voor Tamara, die hij bij geen enkele vrouw kan vergeten.
Op die manier liggen er algemeen-menselijke motieven geschoven onder het groot
racistisch motief. Moederbinding, jeugdvriendschappen, racistische ervaringen, het
worden even zoveel rasters die Roemer op elkaar legt tot één groot chaotisch, maar
levend beeld.
Toch is de chaos groter dan nodig. Bijvoorbeeld, waarom heet Britta eerst
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Winifred en waarom heb je vaak bladzijden lang het raden naar de identiteit van een
‘ze’ of een ‘hij’? Ook hier wijst het ‘foutje’ waarover we het hadden, zeer duidelijk
naar de tegenstelling tussen het chaotische materiaal en de vorm waarin het wordt
georganiseerd.

Edgar Cairo
Wie resoluut de weg van de Europese roman verlaten heeft, is Edgar Cairo. Hij zoekt
niet alleen een eigen taal en doorspekt zijn zinnen met Sranan Tongo of exotische
beelden, maar hij bouwt ook zijn twee laatste romans op als series momenten, als
uitgesmeerde schetsen, situaties, waaruit slechts langzaam en schijnbaar
onoverzichtelijk een geheel groeit. De schrijfstrategie is Cairo door de Nederlandse
kritiek al vaker aangerekend als een ‘gebrek aan compositorisch talent’, reden waarom
Cairo zijn nieuwe turf Dat Vuur der Grote Drama's (1982) opdraagt ‘aan de
discriminerende meerderheid van het literaire wereldje in Nederland’. Toch lijkt deze
schrijfstrategie zeer goed geschikt voor het beheersen van een chaos die in traditioneler
of zakelijker vormen niet te vatten is. De dualiteit van de ontwikkelde zwarte uit
Suriname wordt in Dat Vuur der Grote Drama's uitgewerkt a. in het actuele verhaal
van de welzijnswerker Atti Tuurhart, zoon van een perfect geadapteerde zwarte leraar
in Nederland, en b. in een historisch-koloniale roman over de zwarte weesjongen
Matthias die door twee Hernhütters-zendelingen wordt meegenomen naar de
Pilgerhuth waar ze de indianen willen bekeren. Beide verhalen lopen in die zin parallel
dat in de rationalistische wereld van Atti een geheime, magische kracht binnenbreekt
die hem terug zal halen naar zijn land van herkomst, naar de spin- en slanggoden
(dagoewe, zie: Roemer), terwijl Matthias door zijn indiaanse vrouw weggelokt dreigt
te worden van dezelfde magie. Hier en daar lopen feiten zelfs parallel. Atti krijgt een
vroegtijdig verouderingsfenomeen: zijn haar wordt grijs. Datzelfde overkwam de
indiaanse vrouw van Matthias, wanneer haar kind dat eerst wonderbaarlijk genezen
leek, de volgende dag toch weer overleden was.
Hoe dat proces van anti-rationele magie mogelijk is in de rationalistisch gevormde
Atti, dat is de vraag die door Cairo literair meesterlijk wordt beantwoord. Elk detail
is geloofwaardig; ondanks de overvloed aan indrukken, beelden, stijlfiguren, blijft
de grote lijn best te volgen. Dat Vuur der Grote Drama's is evenwel niet alleen een
meesterlijk gecomponeerd en met een overrompelend stilistisch vermogen geschreven
werk, het is ook een pleidooi voor de eigen zwarte cultuur. Geen auteur heeft zoals
Cairo
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in de Nederlandse literatuur de indringende zeggingskracht van oeroude liedjes,
gedichten, beelden, mythen en bijgeloof zo trefzeker gehanteerd als literair wapen.
Cairo is een ware goudmijn voor wie zich voor die cultuur interesseert. Maar
interesseert zich wel iemand voor die zwarte magie?
Zeker is dat ik al vaker meewarige glimlachjes heb gezien, wanneer Cairo met
zijn drum en zijn rijke negerstem gedichtjes in het Sranan Tongo voorstelt. Wat
diezelfde meewarigen wel accepteren van een of andere - half-commerciële Afrikaanse groep, dat vinden ze gênant bij een academisch gevormde zwarte in
Nederland. En juist daarover heeft Cairo het: het gaat hem niet om exotische folklore,
maar om een erfgoed dat hij nog zeer levend in zich draagt. Wanneer Jakkopu, een
zwarte politieke vluchteling uit Afrika, Atti meeneemt naar een ritueel, zegt hij:
‘Maar praat met niemand d'rover. Het is van een geheim genootschap. We hebben
geen blanke loerders nodig, you know. Ze weten ons toch niet met hun primitieve
hoogmoed te waarderen’ (176). Atti begrijpt dit: ‘De blanke buiknavelstaarderij. De
principiële ongeïnteresseerdheid in wat de nietblanke deed’.
Wat hier ‘ongeïnteresseerdheid’ heet, gaat uiteraard veel verder. De bestaande
modes en sektes - van Baghwan over boeddhisme en Moon naar de opkomende rock
uit zwart Afrika - kunnen moeilijk anders dan aan een behoefte beantwoorden, de
behoefte aan ‘dat vuur der grote drama's’ dat in onze rationalistische maatschappij
verloren is gegaan. Ook de sociale beweging in Europa lijdt aan die gevoelsarmoede,
doordat ze verworden is tot een rationeel becijferde correctie van het neokapitalisme.
Hetzelfde kan gezegd worden van de zogezegd gemoderniseerde kerk, waarin
eeuwenoude rituelen vervangen zijn door kinderachtige imitaties van pop-melodieën,
waaruit m.a.w. het mystieke element is verbannen. Wat hier nu aan de orde gesteld
worden, stijgt dan ook ver uit boven het individuele geval van Edgar Cairo, die we
verder nog enkel gebruiken als kapstok voor een afrondende beschouwing.

Nood aan mystiek
In een zuiver rationalistisch-functionele maatschappij zoekt de mens noodgedwongen
naar ersatz voor zijn behoefte aan wat ik gemakshalve ‘mystiek’ noem, aan
gevoelsgeladen, vlees-en-bloed-geworden ervaringen, aan dingen waarom hij letterlijk
weer ‘dansen’, d.w.z. animaal maar volgens een collectief ritme bewegen kan. We
weten ondertussen echter wel
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dat wat begon als de vrolijke regendans van de hippies op een popfestival geëindigd
is als een orgie van moord en zelfmoord in Jonestown. En we houden ons hart vast
bij al deze uitingen van een ongerichte, misleide maar ook onmiskenbare menselijke
behoefte. Precies zoals we ons hart vasthouden bij een - sinds Mussolini en Hitler overbelast nationalisme. Idem dito tegenover de aftandse folklore van de herlevende
Vlaamse zangfeesten. Wat allemaal niet belet dat het gaat om ‘dat vuur der grote
drama's’, om de meest collectieve en meest animale van alle kunsten, het theater.
Overbodig te zeggen, dat ook de performances en de archaïsche
bloed-en-wreedheid-spelletjes van het moderne drama daarmee niet veel vandoen
hebben.
Daarom zou een diepgravende studie van Cairo's werk zeer nuttig kunnen zijn.
Hij gaat thema's zoals het racisme bij de gediscrimineerden onderling niet uit de weg;
hij snijdt scherp in het liberale verdraagzaamheidsvernis dat hij kent uit zijn eigen
leven in Amsterdam; hij staat huiveriger tegenover de nationalistische gevoelens
over de sergeantencoup dan Roemer, die toch ook aan haar personages erg
genuanceerde attitudes meegeeft. Maar hoe verwesterst hij ook is, hij is geen ‘linkse
intellectueel’ zonder meer. Hij is ook een zwarte Surinamer en hij wil dit zo intens
mogelijk zijn, minder wellicht in raciale of nationalistische zin, dan in die van een
eeuwenoude, eeuwenlang miskende cultuur. Hij gaat daarin zeer ver, maar hij aarzelt
om theoretisch te verantwoorden wat ‘winti’ (de magische neger-religie) voor hem
betekent: ‘Winti is een soort vooruitstuwende kracht van je verleden, van het verleden
van de zwarte mens. Dus, dit is toch wel een bewijs dat ik geloof in Winti als een
spirituele, metafysische kracht, maar tegelijk geloof ik niet in de hokuspokus, dat is
gewoon een beetje high-zijn’ (De Nieuwe, 10.10.1980). Met Dat Vuur der Grote
Drama's schijnt Cairo iets verder te gaan dan de vage termen ‘spiritueel’ of
‘metafysisch’ aangeven en althans de psychologische component van de
‘hokus-pokus’ te betrekken in het drama van Atti Tuurhout.
Tot slot nog even herhalen wat in het eerste van deze twee artikelen al werd
aangestipt. In hoeverre is het neo-nationalisme, of zo men dat liever hoort: de
neo-romantiek te vergelijken met die uit het verleden? Zoals ik reeds elders heb
gezegd1, doet de taalcreatie van Cairo vaak denken aan het taalparticularisme van
Gezelle, die eveneens vanuit een dialect een literair medium maakte. Maar dan zitten
we meteen ook te midden van de

1

L. Geerts, Binnenkamers of buitengebieden? Nederlandse literatuur tussen 1970 en 1980,
in Streven, oktober 1981, pp. 29-36. Zie ook De Nieuwe 10.10.80, 21.5.81 en 4.6.81.
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eeuw die het ontstaan van de Europese naties zag, zeker van de kleinere zoals de
Tsjechische en de Vlaamse. En dan is het wellicht goed te besluiten met twee citaten
van de Tsjechische dissident Milan Kundera:
‘In het midden van de negentiende eeuw formuleerde de grote filosoof
van het kleine Denemarken, Kierkegaard, het eerste belangrijke antwoord
op Hegel door tegen de onpersoonlijke rationaliteit van de geschiedenis
de irrationele realiteit van het individuele te stellen. Zeventig jaar later
vielen de drie grote romanciers van een andere kleine natie (Čapek, Hasek
en Kafka) de historische rationaliteit zelf aan, direct en op een
onvergetelijke manier’.
‘Maar vandaag is niet zozeer Tsjechoslovakije zelf geëngageerd in deze
weddenschap: is er nog plaats voor een kleine natie in deze wereld van
supermachten? Is in de tijden dat immense beschavingen langzaam
beginnen in te storten, het Goetheaanse concept van de wereldliteratuur
als een plaats voor tolerantie en verscheidenheid, nog iets meer dan een
anachronistische dagdroom?’2.
Indien Kundera na 1968 is gaan twijfelen aan de overlevingskansen van de Tsjechische
natie, hoeveel meer moeten wij in Vlaanderen dan niet vertwijfelen? En a fortiori de
vertegenwoordigers van zulke kleine bevolkingsgroepen als de Surinaamse en de
Nederlands-Antilliaanse? Is wellicht de uitbarsting van creativiteit bij de genoemde
auteurs een laatste wanhopige demonstratie van een stervende cultuur? Dat zal de
‘rationele’ geschiedenis moeten uitwijzen.
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Paus Joannes XXIII en de CIA
Peter Hebblethwaite
Hoe vreemd het mag lijken, Angelo Giuseppe Roncalli, de latere Paus Joannes XXIII,
werd door de Amerikaanse Inlichtingendienst in het oog gehouden, tenminste vanaf
eind 1944, toen hij als nuntius in Parijs arriveerde. Het Office of Strategic Services,
de voorloper van de CIA, had een gewezen pornograaf in dienst - codenaam ‘Vessels’
of ‘Dusty’ - die hun voortdurend en overvloedig allerlei gissingen en misleidende
speculaties over Roncalli leverde. Maar dat was allicht opzettelijke ‘desinformatie’.
Toen Roncalli in 1958 paus werd, was het spionagewerk efficiënter en professioneler
geworden. Voor informatie over het Vaticaan gebruikte de CIA de Vlaamse
dominicaan Felix Morlion, die aan het hoofd stond van het Pro Deo Instituut aan de
Via Nomentana in Rome. Kardinaal Domenico Tardini, de Staatssecretaris, nam
Morlion dat gespioneer hoogst kwalijk en liet hem uit Rome wegjagen. Morlion
morde niet, hij vertrok naar de Verenigde Staten, werd voorzitter van CIP, een vaag
culturele instelling, geïnspireerd door Norman Cousins, en was bij de hand om tijdens
de Cuba-crisis in oktober 1962 op te treden als bemiddelaar tussen President Kennedy
en het Vaticaan1.
Cousins en Morlion waren het ook die achter het intrigerende voorstel zaten om
alle groten die eens door Time Magazine tot ‘man van het jaar’ uitgeroepen waren,
samen te brengen in New York. Dat zou op 6 mei 1963 gebeuren en ‘de lunch van
de eeuw’ worden. Daar hoorde Paus Joannes natuurlijk bij. Hij was te ziek om de
uitnodiging ernstig in overweging te nemen, maar sloeg ze niet meteen af: hij hoopte
dat hij weer beter zou worden. Maar het plan ging niet door. Een topontmoeting
tussen Joannes en o.m. De Gaulle, Adenauer, Chroestsjef, Jean Monnet, Karl Barth,
Reinhold Niebuhr en Pablo Picasso heeft nooit plaatsgehad.

1

Voor dit verhaal, zie P. Hebblethwaite, Wat zat er achter Pacem in Terris?, in Streven, mei
1983, pp. 710-719.
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‘Opening naar links’
Het was Paus Joannes' ‘opening naar links’ die de belangstelling van de CIA voor
hem wekte. ‘Opening naar links’ zowel in de Italiaanse politiek als wat de
internationale politiek betreft. In Italië betekende dat ‘ontkoppeling’ (dis-engagement,
disimpegno) van Kerk en Democrazia Cristiana: de Democrazia Cristiana hoefde
voortaan niet meer automatisch op de steun van de Kerk te rekenen. ‘De bisschoppen’,
schreef hij in zijn Dagboek (13 augustus 1961), ‘laten zich gemakkelijk ertoe verleiden
zich te veel met dingen te bemoeien die hen niet aangaan; de paus moet hen daarom
op het hart drukken dat zij zich niet moeten inlaten met politieke en controversiële
kwesties, dat zij zich niet voor één partij of factie tegen een andere mogen uitspreken’.
Dit losmaken van de band tussen partij en kerk speelde ongetwijfeld in de kaart van
de communisten, temeer daar deze paus blijk gaf van een bereidheid om met
communistische leiders te praten zoals nooit een paus voor hem. Chroestsjef had
hem op 25 november 1961, zijn 80e verjaardag, een persoonlijke gelukwens gestuurd.
Het was niet veel om op voort te gaan, maar het was van de zijde van het Kremlin
een eerste blijk van goede wil, ‘in ieder geval beter’, zie Joannes, ‘dan een klap in
het gezicht’. En direct probeerde hij van het gunstige klimaat gebruik te maken om
uitreisvisa voor Oosteuropese bisschoppen los te krijgen, om de vrijlating van
Aartsbisschop Jozef Slipyi, die ergens in de Goelag Archipel verloren zat, te bekomen
en om de Russisch-Orthodoxe Kerk ertoe over te halen ‘waarnemers’ naar het Concilie
te sturen dat het jaar daarna in oktober moest beginnen. Het Italiaanse en het
internationale beleid van het Vaticaan grepen aldus vanzelf in elkaar. Disempegno
in Italië veronderstelde détente in de buitenlandse politiek. Het hield bovendien in
dat het communisme op zijn juiste waarde beoordeeld moest worden en niet zonder
meer als ‘intrinsiek kwaad’ afgedaan kon worden (zoals de encycliek Divini
Redemptoris in 1937 had geleerd). Dat stond dan ook duidelijk te lezen in Pacem in
Terris (1963). Joannes maakte een onderscheid tussen de dwaling (die altijd verworpen
moet worden) en de mens die dwaalt (die altijd gerespecteerd moet worden), een
onderscheid ook tussen de ‘theorie’ van het communisme en zijn eigenlijke
‘programma's’, die best ‘positieve elementen’ kunnen bevatten (nr. 159). Conclusie:
onder bepaalde voorwaarden is een ‘voorzichtige samenwerking’ met communisten
mogelijk.
Pacem in Terris maakte de CIA pas goed wakker voor het gevaar dat hier dreigde.
De encycliek verscheen op Witte Donderdag, waarmee Joannes wilde onderstrepen
dat ze ‘voor alle mensen van goede wil’ bestemd was.
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Maar Witte Donderdag viel dat jaar op 11 april en veertien dagen later, 28 april,
waren er Italiaanse verkiezingen. De Democrazia Cristiana verloor 1 miljoen stemmen.
De rechtse pers weet de ramp aan de politieke naïviteit van de oude paus.

Een rapport
Drie dagen na de verkiezingen, op 1 mei 1963, had John McCone, de directeur van
de CIA, een audiëntie bij Paus Joannes. McCone was katholiek en een Maltezer
ridder. Waar het onderhoud over ging, kunnen we gissen uit Joannes' commentaar:
‘Over losse geruchten die het kerkvolk in verwarring willen brengen maak ik me
niet druk... Ik zegen alle volkeren, geen enkel volk zal ik mijn vertrouwen onthouden’.
Hij zou ook de Sovjetunie blijven zegenen. McCone's poging om hem tot een
‘realistischer’ inzicht te brengen had gefaald.
Toen vond de CIA het tijd voor een nader rapport over het Vaticaan. De opdracht
werd gegeven aan James W. Spain. Spain was een specialist in Turkse
aangelegenheden, maar als katholiek werd hij een geschikt agent geacht voor
informatie over Verandering in de Kerk (Staff Memorandum nr. 26-63, vrijgegeven
3 september 1978). Zich uitgevend voor een academicus op bezoek, bracht hij enkele
dagen in Rome door. Met een opmerkelijke scherpzinnigheid analyseerde hij ‘de
forse nieuwe stromingen die in praktisch alle fasen van het denken en de activiteiten
van de Kerk hun weg vinden’. Hij erkende wel dat Paus Joannes terecht beschouwd
werd als ‘de bron’ van de beweging en de echte besluitvormer, maar hij richtte zijn
aandacht vooral op de ‘minder bekende liberaal gerichte clerici’ die de paus
omringden. Het uitgangspunt van de CIA was ‘de vrees dat hij (de paus) politiek
naïef is en te veel beïnvloed wordt door een handvol liberale clerici met wie hij in
nauw contact staat’. Spain echter relativeerde dit oordeel: het kwam voor een groot
deel van ‘de meer conservatieve christendemocratische leiders’ en de ‘zwarte’
aristocratie, die zich verraden voelde en haar persoonlijke invloed verloren had.
‘Natuurlijk durft niemand de paus zelf direct aan te vallen, maar tenminste sommige
van de vele verhalen die in Rome de ronde doen over... de morele en politieke
onbetrouwbaarheid van zijn jonge medewerkers enz., vinden waarschijnlijk hun
oorsprong in deze gefrustreerde groepen’.
Wie waren die ‘jonge medewerkers enz.’ voor wie Spain, tegen zijn instructies in,
kennelijk sympathie was gaan voelen? De kern ervan werd gevormd door Mgr. Loris
Capovilla, Paus Joannes' secretaris, Mgr. Pie-
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tro Pavan, die aan het ontwerp van Pacem in Terris had meegewerkt, Roberto Tucci
s.j., de hoofdredacteur van Civiltà Cattolica, en Mgr. Igino Cardinale, de chef van
het protocol (de latere, verleden jaar overleden nuntius in België). Dat beeld klopte
zo ongeveer. Spain maakte alleen maar de fout dat hij Mgr. Willebrands tot jezuïet
degradeerde en hij overschatte de invloed van ‘de jonge Duitse theoloog Hans Küng’.
Dicht bij die kern, opperde Spain, stond een aantal Amerikaanse priesters, maar
die hadden weinig contact met de paus: Tom Stranski (Spain noemt hem Stanski)
van de ‘Amerikaanse Kerk’ in Rome, Philip Lans s.j. van de Gregoriana, John
Courtney Murray s.j. en Mgr. George Higgings, de directeur van de National Catholic
Welfare Council in Washington. Van Mgr. James Tucek, hoofd van de NC
Nieuwsdienst in Rome, en Mgr. Marcinkas (Spain bedoelt Paul Marcinkus, de latere,
onlangs in opspraak gekomen topbankier van het Vaticaan) ‘wordt daarentegen
gezegd dat zij met nogal wat terughoudendheid de ideeën en activiteiten van de
liberals gadeslaan’.
Maar het waren de liberals met wie Spain praatte en zij legden hem het beleid van
het Vaticaan uit. Tucci zei hem: ‘U bent geïnteresseerd in wat onze nieuwe koers
betekent ten aanzien van het communisme, mij interesseert nog veel meer wat ze
voor Spanje (Franco) en Portugal (Salazar) zal meebrengen’. Pavan legde hem uit
wat zij verstonden onder het zoeken naar een gemeenschappelijke basis en hoe dat
werkte: ‘Met katholieke geloofsgenoten praten wij in termen van sociale
rechtvaardigheid, met onze “gescheiden broeders” van de andere kerken in termen
van Schrift en doctrine, en met alle mensen - ook met de communisten - in termen
van natuurrecht’. Pavan legde hem ook uit wat er achter het disempegno-beleid zat.
Wie vroeger voor de kerk was, was voor de Democrazia Cristiana; wie voor de DC
was, was voor de kerk. ‘Maar er zijn ook goede mensen die tegen de Democrazia
Cristiana zijn, maar daarom nog niet tegen de Kerk’.
De liberals, rapporteert Spain verder, maakten zich met een schouderophalen af
van het verlies dat de DC bij de verkiezingen in april geleden had: ‘Zelfs als dat twee
keer zo groot geweest was, zouden wij ons er niet druk over maken. We zijn nu in
het offensief. Als we de mensen goed christelijk onderricht en sociale rechtvaardigheid
kunnen geven, is er binnen tien jaar in Italië niemand meer die nog op de
Communistische Partij stemt’. De voorspelling is blijkbaar niet helemààl uitgekomen.
Maar ze was dan ook in de voorwaardelijke wijs gesteld.
Wat de Sovjetunie betreft, kreeg Spain te horen dat de nieuwe koers niet zonder
meer aan de weekhartigheid van de paus toe te schrijven was, ze
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ging uit van ‘een heel eigen theorie over wat er in Rusland gaande was’. Het marxisme
verloor zijn greep. Er was een groeiende religieuze herleving en die, aldus Pavan,
‘zal nog lange tijd beter door de Orthodoxe Kerk dan door ons gediend worden’. Dat
was ook de reden waarom de paus zoveel belang hechtte aan zijn poging om
Russich-Orthodoxe waarnemers naar het Concilie te krijgen.
De liberals wilden Spain er tevens van overtuigen dat Chroestsjef wel geen engel,
maar toch een flinke sta-in-de-weg was voor de haviken in het Kremlin. Bewijzen:
de publikatie van Solsjenitsyns Een dag in het leven van Ivan Denisovitsj en de
vrijlating van Mgr. Slipyi. Met deze vrijlating wilde Chroestsjef, volgens Spain's
gesprekspartners, laten zien dat de Sovjetunie ‘een beschaafde en ethische natie’
was. Paus Joannes was het daarmee eens en noemde het een daad van ‘groot politiek
heroïsme’. Daarom ook kon hij tegen de meeste van zijn raadgevers ingaan en
Chroestsjefs schoonzoon Alexis Abjoebei ontvangen. Volgens Spain zei hij: ‘Ik zal
hem ontvangen. En dat zal dan mijn heroïsche daad zijn’. Hij bleef een ‘ongeneeslijk
optimist’. Op tegenwerpingen, noteert Spain, was zijn gebruikelijke antwoord: ‘Goed.
Maak je maar niet te veel zorgen. Laten we maar eens proberen’.
Mensen die informatie voor de inlichtingendienst moeten verzamelen, rapporteren
doorgaans wat hun opdrachtgevers en betalers van hen vragen. James W. Spain week
van dat patroon af. In plaats van de CIA naar de ogen te zien en ze in haar
vooroordelen te stijven, leverde hij de feiten die tot begrip konden bijdragen. Hij
was misschien naar Rome gestuurd om Cesar te begraven, maar het liep erop uit dat
hij hem prees.
Het meest pikante deel van zijn rapport is zijn relaas over de manier waarop ‘de
pauselijke huishouding’ in elkaar zat. Het werd hem uitgelegd door ‘een Romeins
priester die zich terecht mag beschouwen als iemand die in heel nauw contact met
de paus staat’. Deze anonieme monsignore vertelde hem: ‘U, Amerikanen, kunt
moeilijk begrijpen hoe de H. Vader over ons denkt en wij over hem. Niemand van
ons heeft een vrouw, kinderen of sociale verplichtingen. We leven ook niet als
monniken, in een geregeld communauteitsleven. Vaak lezen, praten we samen,
luisteren we samen naar muziek... De H. Vader is onze echte vader, voor hem zijn
wij letterlijk zonen. Soms vertellen wij hem dingen die hem interesseren en dan is
hij trots op ons. Soms ook zegt hij dat wij moeten ophouden met nonsens te vertellen,
dat we eerst maar eens wijs moeten worden’. En hij gaf zijn commentaar op
verschillende leden van de hiërarchie: ‘Ottaviani (H. Officie) is geen vijand. Voor
de H. Vader is hij een ouwe oom die vaak lastig is en omzeild moet worden, maar
hij respecteert hem. Met Bea
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(Secretariaat voor de Eenheid) is hij vanouds bevriend, een man met grote ervaring,
die met de tijd tot de familie is gaan behoren als een oude, vertrouwde arts.
Wyszynsky (Warschau) is een jonge broer die ver weg woont en grote, moeilijke
dingen doet die wij moeten steunen’.
Met het Concilie stroomden massa's journalisten naar Rome. Weinigen van hen
slaagden erin zulk een onthullende blik in de keuken van het Vaticaan te werpen.
Kardinaal Alfredo Ottaviani b.v. werd regelmatig voorgesteld als een bekrompen
groot-inquisiteur. Hij zou b.v. eens gedonderd hebben: ‘Hervorming van het H.
Officie? Wat bedoel je? We hebben allang de nieuwste elektrische snufjes’. Het beeld
dat Spain ophangt, is genuanceerder en correcter.
Zijn rapport was gedateerd 13 mei 1963. Misschien is het maar een toevallige
samenloop van omstandigheden, maar vijf dagen later, 18 mei, ontving Paus Joannes
een bemoedigende boodschap van President Kennedy. Als eerste katholieke president
moest Kennedy in ieder geval vermijden de indruk te wekken dat hij een ‘papist’
was. Maar nu ontbood hij een vriend van de familie, Kardinaal James Cushing van
Boston, en vroeg hem de paus te laten weten dat ‘de Amerikaanse regering de
insinuaties die de laatste tijd in sommige pers- en politieke kringen de ronde deden,
betreurde en van alle grond ontbloot achtte’.
Er is wel eens gezegd dat het enige verschil tussen een journalistenverslag en een
CIA-rapport erin bestaat dat het tweede meer kwaad kan aanrichten, er wordt vaak
een beleid op gebaseerd. Om maar één actueel voorbeeld te noemen: de jacht op de
bevrijdingstheologen en de steun aan de a-politieke fundamentalistische sekten in
Centraal-Amerika zijn het directe resultaat van CIA-rapporten over de regio. Het
rapport van James W. Spain van 1963 vormt in het rijke archief van de CIA dan een
eminente uitzondering.
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De joden en Palestina
Ilan Halevi's ‘Question juive’
Ludo Abicht
De reële geschiedenis van volkeren en bevolkingsgroepen leeft van mythen en
legenden die vaak onbewust worden aangedikt en doorgegeven, tot iedereen ervan
overtuigd is dat de groep zonder deze mythen niet kan voortbestaan. De legenden
worden wetenschappelijk gefundeerd, de eens voor vele interpretaties vatbare
symbolen verstarren tot dogma's waar geen enkel lid van de gemeenschap nog
ongestraft mag aan sleutelen. In onze niet langer gesloten moderne cultuur staat
daartegenover, dat de ontmaskering van deze mythen en symbolen al even
onvermijdelijk lijkt te zijn, en op lange termijn al even noodzakelijk voor het
overleven van de groep als een organisme in ontwikkeling. En ontwikkeling brengt
verandering met zich mee, een verschuiving van waarden en van structuren die vaak
zo pijnlijk is, dat men de critici van de gevestigde mythologie als gevaarlijke en
storende elementen zal trachten te isoleren of uit te stoten. Zoals in bijbelse tijden
ook de profeten werden uitgestoten of afgemaakt. Wie bijvoorbeeld vandaag in
Nederland de mythe van ‘het overweldigende anti-fascistische verzet tegen de
Duitsers’ wil doorprikken, loopt kans er zijn journalistieke loopbaan bij te verliezen.
Maar een dergelijke kritiek, hoe controversieel ook, raakt eerder een gevoelige plek
van een bepaald zelfbewustzijn dan de kern van dat sociaal en nationaal bewustzijn
zelf. Anders is het met het essay - een essay in de betekenis van Montaigne, Swift
en Thomas Paine - van Ilan Halevi over de joodse kwestie1. Halevi is zich van meet
af aan ervan bewust dat het hier om veel meer gaat dan om een belangrijk maar
beperkt aspect van het joodse zelfbesef. Hij gaat ervan uit dat een aantal mythen de
essentie van dat zelfbesef uitmaken. En hij, zelf een jood, ziet in dat alleen een lange,
geduldig doorlopen omweg door de geschiedenis de noodzakelijke achtergrond kan
bieden voor zijn polemiek tegen de mythen die zowel de joden als de Arabieren
verhinderen tot een juist inzicht te komen in de oorzaken van de dodelijke impasse
in het huidige Israëlisch-Palestijns (joods-Arabisch, westers-oosters) conflict. Deze
lange omweg door de geschiedenis is niet zomaar chronologisch geordend, maar
gestructureerd door middel van de categorieën ‘la tribu, la

1

Ilan Halevi, Question juive, Les Éditions de Minuit, Paris, 1981, 303 pp.
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loi, l'espace’. Uit de voortdurende en ingewikkelde interactie van deze drie categorieën
ontstaat de specifieke eigenheid van het jodendom en de continuïteit die Halevi
ondanks alle veranderingen in de joodse geschiedenis onderkent.
Onder ‘tribu’ verstaat hij niet alleen de biologische stam die de joden na de uittocht
uit Egypte begonnen te vormen in het dubbele proces van assimilatie van verwante
groepen en uitstoting/vernietiging van vreemden, maar ook het ontstaan van de mythe
die de joden als raciaal homogene groep in stand houdt. Deze mythe wordt
ondergraven door een groot aantal historische gegevens als bijvoorbeeld de ‘afval’
van de grote meerderheid van de oorspronkelijke Israëlieten die in het Koninkrijk
Israël het oude geloof vervingen door de integratie van en de versmelting met de
religieuze praktijken en overtuigingen van hun omgeving, en die daardoor mede tot
de voorvaderen behoren van de islamitische en christelijke meerderheid in het huidige
Palestina. Andere voorbeelden van vermenging zijn de assimilatie van Turkse
bevolkingsgroepen die tot de bijbelse, karaïtische vorm van het jodendom bekeerd
waren en die later als ‘Khazaren’ gedeeltelijk in het orthodoxe jodendom werden
opgenomen. Of de Berberstammen in Noord-Afrika, die op een analoge manier via
een ‘ketterse’ variante van de godsdienst uiteindelijk toch in het Oosterse jodendom
belandden. Deze uitvoerig en overtuigend gedocumenteerde voorbeelden laten zien
dat het wetenschappelijk onmogelijk blijkt, de meerderheid van de huidige joden
zonder meer als afstammelingen van de bijbelse Israëlieten te beschouwen.
Belangrijker dan de erfelijkheid of het stambewustzijn is volgens Halevi de rol
die ‘la loi’, de Tora, vanaf de periode van de Babylonische gevangenschap voor de
nationale saamhorigheid betekend heeft. Deze ‘wet’ houdt echter veel meer in dan
de overlevering van Mozes via de Rechters en de Profeten tot aan de priesterkaste,
de ‘leden van de Grote Synagoge’. Het is een complex bouwsel van historische
teksten en mythen, van herschrijvingen en, onvermijdelijk, herinterpretaties, dat als
de Traditie door de priesterkaste aan het volk werd geleerd. Maar de filologische en
historisch-kritische exegese van die verschillende lagen van ‘de wet’ is minder
belangrijk dan de functie die erdoor in het leven van het jodendom werd
gekristalliseerd: in de ballingschap, na de vernietiging van het koninkrijk Juda, is
van een eigen staat of zelfs van een territorium geen sprake meer, wel van een
geloofsgemeenschap die, temidden van andere volkeren levend, er toch in slaagde,
grotendeels geïsoleerd te blijven. Halevi ontwikkelt hiervoor het model van de
Bescherming: naar buitenuit wordt het bestaan van de joodse gemeenschap beschermd
door het Rijk - in het
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begin Perzië - en naar binnen garandeert deze bescherming de absolute morele en
legale controle door de priesters die over de zuiverheid van het geloof waken en die
van het Rijk de verzekering hebben gekregen dat in geval van een oplosbaar conflict
het centrale gezag ten gunste van de priesters zou optreden. Het is dit model dat tot
in de 19e eeuw standgehouden heeft, met als hoogtepunten de drie bloeiperioden
van het historische jodendom: de ontwikkeling van de joodse diaspora in Babylonië,
de ‘gouden eeuw’ van de joodse cultuur in het middeleeuwse, islamitische Spanje,
en de lange periode van zelfstandigheid in het koninkrijk Polen. Hij stelt hierbij de
thesis op dat de ‘question juive’ pas kon ontstaan nadat dit model van de Bescherming
van buiten- en binnenuit werd aangetast tegen het einde van de 18e eeuw.
Voor we zo ver zijn, moet nog een reeks belangrijke verschuivingen binnen de
joodse machtsstructuur worden besproken. Waar de profeten zich niet alleen hadden
verzet tegen de zondigheid, de corruptie en de uitbuiting in het koninkrijk, maar een
visie van de gerechtigheid hadden ontwikkeld die de enge grenzen van het jodendom
scheen te doorbreken, slaagden de priesters erin, deze traditie binnen de gemeenschap
te houden, maar niet helemaal: ‘La référence prophétique à une justice et une morale
plus hautes que la loyauté ethnique, le messianisme apocalyptique, aux accents
internationalistes, préparent ainsi la genèse de deux grandes religions révélées’. Dat
het onderscheid tussen internationalisme en etnocentrisme helemaal niet zo duidelijk
is afgebakend, bewijst het bestaan van verschillende joodse sekten die soms
eeuwenlang tussen het jodendom en de twee andere godsdiensten heen en weer
schommelden, tot ze tenslotte ofwel naar de schaapstal terugkeerden of zich volledig
tot christendom of islam bekeerden. Binnen het jodendom zelf ontstaat rond de
periode van de mislukte opstanden tegen de Romeinen en de vernietiging van de
Tempel van Jeruzalem een machtsverschuiving van de priesterkaste naar de rabbijnen,
de meesters van de Talmud. Zij hebben de illusie van een nieuw koninkrijk of zelfs
van de reconstructie van de Tempel opgegeven en worden de onbetwiste hoeders
van de wet, die het leven in de diaspora steeds meer zal controleren, zonder nochtans
het model van de Bescherming fundamenteel te veranderen.
Met de overwinning van de islam verschuift echter de ruimte waarin het jodendom
zich zal ontwikkelen, van het traditionele Midden-Oosten (Mesopotamië tot Palestina)
naar de westerse grenzen van het nieuwe rijk en uiteindelijk naar Spanje, waar de
symbiose tussen de heersende moslims en de joodse minderheid de gouden eeuw
van de joodse cultuur mogelijk zal maken. De verregaande tolerantie tegenover de
joden, die zowel door
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joodse als door Arabische historici wordt bevestigd, leidde echter tot een nieuwe
mythe die door Halevi ontkracht wordt. Die tolerantie van de islam tegenover ‘de
volkeren van de Bijbel’, joden en christenen, had haar grenzen. Niet alleen mochten
de joodse gemeenschappen geen wapens dragen, wat hen volledig van de goede wil
van de heersers afhankelijk maakte, maar in geval van militaire of sociale crisis waren
het bijna altijd deze minderheden die onder de spontane of georganiseerde volkswoede
moesten lijden en vaak van het ene islamitische gebied naar het andere moesten
vluchten. Deze correctie is belangrijk, omdat ze het gerechtvaardigde wantrouwen
van de moderne joden of Israëli's verklaart tegenover de Arabische verzekeringen
dat ze zich binnen een Arabische staat, bijvoorbeeld Palestina, volledig vrij en
gelijkberechtigd zouden kunnen ontwikkelen. Maar het blijft een feit dat de bloei
van de joodse filosofie en, later, mystiek, zonder die tolerantie ondenkbaar zou
geweest zijn. Deze nieuwe Bescherming brengt ook een sociale transformatie met
zich mee: van boeren, lagere functionarissen en soldaten in het Perzische rijk worden
de Arabische joden nu voornamelijk stedelingen, handelaars, vakmensen, financiers
en intellectuelen die een vooraanstaande rol spelen in de steden van de islam, zonder
daarom hun religieuze en culturele eigenheid te moeten opgeven.
Met de oorlogen, burgeroorlogen en invasies (o.m. de Kruistochten), die vanaf de
11e eeuw de islam bedreigen en verzwakken, begint een nieuwe fase en een nieuwe
ruimtelijke verschuiving voor de joden, die zich ofwel dieper in het moslimgebied
terugtrekken of zich op de weinige plaatsen in Europa vestigen waar zij vanaf het
einde van de middeleeuwen min of meer getolereerd worden. De bloeiperiode van
de sefardische joden is onherroepelijk voorbij en de bedreigde gemeenschappen uit
West-Europa vinden langzamerhand hun weg naar het koninkrijk Polen, waar een
nieuwe ‘espace’ hen bijna vier eeuwen ongestoorde ontwikkeling verzekert. Het zijn
deze jiddisch sprekende joden, de Ashkenazim (Duitsers), die op het einde van de
vorige eeuw 90% van alle joden ter wereld uitmaken en die de dragers en slachtoffers
van de huidige ‘question juive’ zullen zijn. Reeds in de 11e eeuw, nog tijdens de
bloeiperiode van de Arabische joden, benadrukken rabbi's in Duitsland hun
onafhankelijkheid tegenover de Sefardim, onder meer door het verbod op de
polygamie, wat in feite een aanpassing betekent aan de heersende moraal van hun
christelijke omgeving. In de beginperiode van de vestiging in Polen (14e tot 16e
eeuw) overheerste opnieuw het vertrouwde Beschermingsmodel, dat de joodse
gemeenschap, die een gebied bewoonde waar ze ongeveer 70% van de bevolking
uitmaakte, een grote vrijheid biedt. In plaats van het Westeuro-
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pese getto hebben ze hier volledige steden en dorpen of stadsdelen waar de joden
een autonomie genieten die ze sinds de tijd van het joodse koninkrijk niet meer
gekend hadden. En terwijl de joden in de Arabische middeleeuwen naast het Aramees
en het Hebreeuws het Arabisch als omgangstaal aanvaard hadden, zondert de
exclusiviteit van het yiddisch deze miljoenen tellende bevolking in Oost-Europa
effectief af van de Poolse, Russische of Oekraïense omgeving. Deze afzondering
versterkt de cohesie van de groep, zoals blijkt uit de verschillende reacties van de
Oost- en Zuideuropese gemeenschappen op het messianisme van de 17e eeuw. De
joden in Zuid-Europa en Noord-Afrika worden door deze beweging meegesleept en
verscheurd, terwijl de Ashkenazim er in de 18e eeuw in slagen, een zo sterke en
populaire mystieke stroming als het Hassidisme binnen de joodse traditie te houden
en de radicale messianistische ketterijen als bijvoorbeeld de beweging van Jakob
Frank uit te stoten.
En toch houdt ook deze derde fase van de Bescherming geen stand, want met de
verzwakking en verdeling van het Poolse koninkrijk wordt de positie van de joden
op twee manieren bedreigd: in het Oosten de antisemitische aanvallen en pogroms
door kozakken en Oekraïense boeren, en in het Westen door de ideeën van de
Verlichting, die de joodse eigenheid aantast en de assimilatie of minstens emancipatie
mogelijk maakt. Er begint in de 19e eeuw een trek naar het Westen (Duitsland,
Oostenrijk, Amerika) die de machtstructuren van de rabbijnse autoriteit op de helling
zet en, omgekeerd, bij de niet-joodse bevolking een nieuw antisemitisme doet
opkomen dat veel gevaarlijker en dieper blijkt te zijn dan de vroegere religieuze
onverdraagzaamheid: ‘l'idée du juif remplace l'analyse et la perception des situations
concrètes’. En het is opvallend, hoe al die ‘typische kenmerken’ die de antisemiet
bij de joden ontdekt en haat (vaderlandsloosheid, kosmopolitisme, kritische
ingesteldheid, ongelovigheid, amoraliteit, enzovoort) slechts te vinden zijn in een
door veranderingen en discriminaties verjaagde, sociaal ontredderde en losgeslagen
maatschappij.
Dit antisemitisme lokt twee verschillende reacties uit: de succesvolle joden geloven
in een zo vlug en pijnloos mogelijke assimilatie, terwijl de realiteit van de bedreiging
anderen ertoe leidt, het 19e eeuwse ideaal van de nationale staat op het jodendom
toe te passen. Wat betekent dat het zionisme in zekere zin eveneens een vorm van
ideologische assimilatie is. Voor Halevi is het belangrijk, te wijzen op de ontologische
band tussen zionisme en antisemitisme. Zodra men ervan overtuigd is dat de jodenhaat
een soort aangeboren en onuitroeibare ziekte is van de niet-joodse volkeren, blijft er
alleen nog de oplossing van de onafhankelijke en volledig gesloten jodenstaat over.
Halevi verwerpt deze analyse. Zij zou de jodenvervolging op
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een totaal ander niveau plaatsen dan bijvoorbeeld de uitroeiing van de
Noordamerikaanse indianen en andere volkerenmoorden uit de geschiedenis, en deze
optie maakt hem uiterst kritisch tegen het zionisme en Israël, dat hij de laatste
transformatie van de mythe van de joodse uniciteit noemt. Deze verwerping van de
enig mogelijke grondslag van het zionisme leidt tot een dubbele kritiek op Israël.
Ten eerste is het verkeerd, zoals al te vaak in marxistische en progressief-Arabische
kringen gebeurt, het zionisme tot een vorm van kolonialisme te willen herleiden en
Israël als een ‘voorpost van het imperialisme’ te veroordelen. Want het gaat hier in
feite niet om de koloniale uitbuiting van een inheemse bevolking maar, heel logisch,
om het volledige bezetten van hun ‘espace’, om een zo homogeen mogelijk joodse
gemeenschap te kunnen opbouwen. Deze doelstellingen werden bereikt door de
dubbele volksverhuizing van de Palestijnen uit Israël en van de Arabische joden naar
de nieuwe staat. Deze laatste volksverhuizing is de aanleiding voor het tweede punt
van zijn kritiek, waarin hij de ongelijke behandeling van Europese en Arabische
joden analyseert en wijst op de tegenstellingen die de bezetting van de westelijke
Jordaanoever veroorzaakt. Want in een land met een meerderheid van Arabische
joden en Arabieren zal het op lange termijn onmogelijk blijken dat oosterse karakter
van de maatschappij te blijven onderdrukken.
Tegenover de officiële blindheid van de Israëlische regeringen en hun zionistische
volgelingen (‘Palestijnen? Bestaan die echt?’) staat de ‘cécité arabe’, die maar niet
wil inzien dat de naar Palestina teruggekeerde (en steeds talrijker daar geboren) joden
een echte maatschappij zijn gaan vormen en niet alleen een militaire basis zouden
zijn zonder ontwikkelde sociale structuren. Uit deze wederzijdse blindheid volgt
vanzelfsprekend de impasse van het joods-Palestijnse vraagstuk, een impasse die
vroeg of laat tot een explosie moet voeren die alle redelijke oplossingen onmogelijk
zal maken.
Maar we hoeven zelfs niet op het gevaar van een nieuwe Holocaust te wijzen om
in te zien dat ook vandaag miljoenen mensen ontrecht en onderdrukt worden. Halevi
biedt geen pasklare oplossing aan, maar pleit voor een zo grondig mogelijk begrip
van de realiteit, die volgens hem eerder het produkt is ‘van de gewone mechanismen
van de geschiedenis’ dan van een of andere bijzondere eigenschap van de joden. Nu
de (antisemitische en zionistische) mythen uiterst gevaarlijk geworden zijn, moeten
ze zo vlug mogelijk worden ontmaskerd, om plaats te maken voor een nieuwe,
werkelijk onbevooroordeelde discours, waartoe deze lucide studie een belangrijke
aanzet kan vormen.
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Forum
Nicaragua: tussen Vaticaan en Revolutie
Op 3 november 1983 publiceerde DIAL (Diffusion de l'Information sur
l'Amérique latine, Paris) een gesprek met de Nicaraguaanse jezuïet Alvaro
Argüello, waarin veel duidelijk wordt over de politieke tendensen binnen de
regerende ploeg in Nicaragua, de rol die priesters daarin spelen en de
bemoeienissen van het Vaticaan om de priesters uit de politiek te weren. Het is
een goede illustratie van een probleem dat vooraan in dit nummer, in het artikel
over de jezuïeten, behandeld wordt en een aanvulling bij het artikel over
Nicaragua.
U bent jezuïet en directeur van het Centraalamerikaans Historisch Instituut in
Managua. Tot voor kort was u ook lid van de Staatsraad1. Het Vaticaan zou u verplicht
hebben ontslag te nemen. Wat is daarvan waar?
Ik ben geen lid van de Staatsraad meer, maar ik heb geen ontslag genomen. Het is
anders gelopen. Ik zat in de Staatsraad als vertegenwoordiger van de Nicaraguaanse
Priestervereniging en die vereniging bestaat niet meer, ze heeft zichzelf ontbonden.
In december 1982 liet het Vaticaan weten dat de statuten van de vereniging pas
goedgekeurd konden worden als 1) zij zich in al haar activiteiten onderwierp aan de
Bisschoppenconferentie; 2) alle religieuzen (d.w.z. 2/3 van de priesters in Nicaragua
en daar viel ik dus ook onder) uitgesloten werden; 3) zij geen enkele
vertegenwoordiger meer had in vakbond of regering. Dat plaatste ons voor een
dilemma. Als wij ons aan die eisen onderwierpen, konden wij onze doelstelling eenheid en broederschap onder alle priesters - niet meer realiseren. Als we ze
verwierpen, kwamen we frontaal in botsing met Rome en de bisschoppen. We wilden
geen van beide. Daarom besloot de vereniging zichzelf te ontbinden. En ik deelde
de Staatsraad mee dat ik dus niemand meer vertegenwoordigde.
Anderzijds had mijn provinciaal-overste, eveneens in december 1982, van P. Dezza
(die door de paus was aangesteld om de zieke generaal-overste Arrupe te vervangen)
te horen gekregen dat de paus wenste dat ik de Staatsraad zou verlaten: dat zou de
‘verzoening vergemakkelijken’ tussen de kerkelijke hiërarchie en de revolutie en
‘een duidelijker beeld geven van de priester en zijn priesterlijke functie’. Dat stelde
me voor een moeilijke keuze. In de schoot van de Staatsraad was er een speciale
commissie opgericht die een wet op de politieke partijen en via die wet een
democratisch statuut voor Nicaragua moest voorbereiden en ik was tot voorzitter
van die commissie benoemd. Als ik ontslag nam, zou het werk van de commissie
schade lijden. Of je dat nu

1

Nvdr. Wat die Staatsraad is, welke bevoegdheid hij heeft en hoe hij is samengesteld, is hier
vroeger al uiteengezet. Cfr. Toon van Bijnen, Nicaragua binnen de legaliteit houden, in
Streven, januari 1982, pp. 314-315.
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graag hebt of niet, priesters en religieuzen hebben nu eenmaal een grote sociale
invloed en juist daarom werd een beroep op mij gedaan. Alle andere leden van de
commissie behoorden tot een of andere partij. Daarom was het goed, vond de
commissie, dat ik als priester en jezuïet boven alle partijbelang stond en zo het mijne
kon bijdragen aan een echt democratische kieswet en een politiek pluralisme. Zelf
vond ik dat dit, gezien de internationale situatie van het land, een belangrijke dienst
was die de jezuïeten het volk van Nicaragua konden bewijzen. Tot dit besluit was ik
gekomen in overleg met mijn religieuze communiteit. Samen hebben wij gebeden,
hebben wij de situatie geanalyseerd en volgens de traditie van de Geestelijke
Oefeningen probeerden wij tot een ‘onderscheiding’ te komen. Ik heb mijn standpunt
meegedeeld aan mijn provinciaal-overste en aan de nuntius. In januari 1983 liet de
nuntius me weten dat hij persoonlijk van oordeel was dat ik moest blijven. De
provinciaal ging ons standpunt in Rome aan het Vaticaan en aan P. Dezza voorleggen.
Dezza schreef me persoonlijk dat hij, na ruggespraak met de nuntius, van mening
was dat ik moest blijven, maar ik moest zowel de kerkelijke als de politieke overheid
duidelijk laten verstaan dat ik niet langer de Priestervereniging vertegenwoordigde.
Op 5 mei 1983 is in de Staatsraad de wet op de politieke partijen behandeld en
goedgekeurd. Ik ben voortaan geen lid meer. Maar als directeur van het
Centraalamerikaans Historisch Instituut, dat werkt voor een betere kennis van en een
beter begrip voor de historische, culturele, sociale situatie van Nicaragua, ben ik nu
door de Staatsraad aangesteld als ‘expert voor de internationale betrekkingen’.
Dezelfde functie bekleed ik bij het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen en als
zodanig neem ik b.v. deel aan de ontmoetingen met buitenlandse delegaties
(Commissie-Kissinger, Duitse Christen Democraten, enz.). En ik ben nog lid van
een commissie van deskundigen (juristen, academici, enz.) die de Staatsraad moet
helpen in het uitwerken van de kieswet.
Is er iets veranderd in de houding van de bisschoppen tegenover de priesters die
lid zijn van de regering?
Neen. Maar als op 27 november 1983 het nieuwe Kerkelijk Wetboek van kracht
wordt, beschikken de bisschoppen over nieuwe middelen om op te treden. Canon
285 § 3 verbiedt leden van de clerus een enigszins belangrijk burgerlijk ambt te
aanvaarden en canon 287 § 2 luidt: ‘Leden van de clerus mogen niet actief meewerken
met politieke partijen of vakbondsorganisaties, tenzij dit vereist is om de rechten van
de kerk te verdedigen en het algemeen belang te bevorderen; hierover moeten de
bevoegde gezagsdragers oordelen’. Het nieuwe Kerkelijk Recht verschaft het Vaticaan
de mogelijkheid rechtstreeks in te grijpen.
Welke stromingen bestaan er op het ogenblik binnen de sandinistische regering?
Is er een marxistisch-leninistische stroming? Wie heeft de grootste invloed?
Er zijn twee stromingen. De meest soepele staat een geleidelijke consolidatie van
de revolutie voor, zonder overhaasting, zonder te hoge ‘kosten’, zonder felle
polarisatie. De andere heeft meer haast en wil het proces een ritme opleggen waar
Nicaragua minder aan gewend is. De eerste legt meer de nadruk op de participatie
van het volk en op geleidelijkheid, terwijl de tweede, met het oog op de buitenlandse
agressie die ons land bedreigt, de zaken wil bruuskeren. In beide stromingen, zoals
in alles wat in Nicaragua aan de gang is, komt het marxisme op de tweede plaats.
De eerste factor is Nicaragua's realiteit en zijn verleden. Het land heeft in de eerste
plaats behoefte aan wederopbouw, aan structuren, met als hoofdpunten een gemengde
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het onder Somoza was. Dat men ons toch de tijd laat om onze eigen ideeën uit te
werken, onze eigen weg te gaan, onze onafhankelijkheid uit te bouwen, zodat we in
staat zijn stand te houden tegen de onophoudelijke agressie van de Verenigde Staten.
Wat hebben wij de Verenigde Staten misdaan, dat zij nu al eeuwen lang in ons land
binnenvallen en het bezetten? Dat ze ons nu opnieuw aanvallen, terwijl de
wederopbouw nog in de kinderschoenen staat? Vaak word ik razend als ik de laster
hoor die Reagan over ons de wereld instuurt. En aan Amerikaanse journalisten die
hier komen kijken, zou ik willen zeggen: ‘Doe je ogen en oren open. Het gaat hier
niet om marxisme. Het gaat hier om de jongeren die dagelijks sneuvelen in gevechten
die door uw regering worden aangestookt. Als het sandinisme marxistische trekken
vertoont, dan is dat van secundair belang. In de eerste plaats strijden wij tegen het
imperialisme en wij bouwen aan een nieuw Nicaragua. Dat zijn de grondslagen van
onze ideologie’. Nogmaals, onze eerste zorg is de wederopbouw: een gemengde
economie, een politiek pluralisme, participatie van het volk. En wij willen echt een
ongebonden staat. Dat is, geloof ik, onze vernieuwende bijdrage aan de revolutionaire
beweging.

De Aartsbisschop van San Francisco en Centraal-Amerika
Op 8 november 1983, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen, stemden
53% procent van de kiezers voor een resolutie die het stadsbestuur van San Francisco
wettelijk verplicht druk uit te oefenen op de regering in Washington om haar politiek
tegenover El Salvador te veranderen. Dergelijke referenda zijn op zich niet ongewoon,
en variëren van bijvoorbeeld een wet tegen de verdere bouw van wolkenkrabbers tot
een resolutie voor de bouw van een speciale stadsbibliotheek voor blinden. Ongewoon
was in dit geval alleen het onderwerp, want wat kan een, toegegeven grote maar toch
lokaal beperkte, stad als San Francisco in feite met de buitenlandse politiek van de
Verenigde Staten te maken hebben? Toch werd het debat rond deze resolutie door
iedereen met overtuiging gevoerd, omdat men gelooft dat een dergelijk initiatief, als
het in verschillende grote steden herhaald wordt, tenslotte toch iets kan bereiken.
Wellicht de belangrijkste stem die zich in dit debat mengde was die van de
Aartsbisschop van San Francisco, John R. Quinn. In een herderlijke brief, die begin
oktober in alle kerken en kloosters van het aartsbisdom werd voorgelezen, handelde
hij niet alleen over de algemene morele principes van de katholieke kerk, ook in de
buitenlandse politiek, maar zette hij de gelovigen ertoe aan, actief aan de verkiezingen
deel te nemen en voor die resolutie te stemmen.
Quinn staat bekend als een van de voornaamste verdedigers van de nieuwe, politiek
actieve rol van de katholieke kerk in de VS, waarover reeds regelmatig in Streven
bericht werd. En de voorgeschiedenis van deze pastorale brief is wellicht even
interessant als de brief zelf. Toen hij nog in Oklahoma City werkte, was Quinn in
contact met Amerikaanse missionarissen in El Salvador en bezocht hij hen regelmatig.
Toen de vervolging van priesters en religieuzen in dat land drastisch verscherpte,
werd een van zijn bekenden door een rechtse paramilitaire formatie vermoord. In
1980 was hij aanwezig op de begrafenis van Mgr. Romero in San Salvador en was
daar
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ooggetuige van het bloedbad dat door de militairen onder de gelovigen werd
aangericht. Terug in San Francisco werd hij dagelijks met het lot van de nu reeds
meer dan 100.000 vluchtelingen uit El Salvador en Centraal-Amerika geconfronteerd
en zette hij zich actief in voor hun opvang en aanpassing. Zijn aartsbisdom heeft een
groot percentage missionarissen in Centraal-Amerika, met wie hij regelmatig over
de toestand in hun kerken en in de regio praat. Enkelen van zijn medewerkers moesten
vluchten, toen terreurgroepen hen met de dood bedreigden. Hij ging niet over één
nacht ijs: hij belegde een aantal besprekingen met wat men hier ‘progressieve’ en
‘conservatieve’ gelovigen noemt. Er werd wekenlang geluisterd en gepraat, tot hij
vond dat hij voldoende informatie had voor een pastorale brief. Ook daarmee stelde
hij zich nog niet tevreden: hij voerde lange telefoongesprekken met collega's en
confraters uit Centraal-Amerika en de Verenigde Staten. Een eerste versie van zijn
brief werd dagen en soms nachten lang met zijn medewerkers besproken. Tenslotte
werd op 10 oktober jl. de brief als persoonlijk document van de Aartsbisschop aan
de pers voorgesteld. De eerste reactie van de conservatieve lokale Hearstpers was
de bedenking dat John R. Quinn hiermee wel de kans op een kardinaalshoed verkeken
had, en de lezersbrieven varieerden van grote bewondering tot de beschuldiging dat
de bisschop een speelbal geworden was van het internationale communisme. Maar
tweederde van de reacties was openlijk positief, een cijfer dat bevestigd schijnt door
de uitslag van het referendum: je mag tenslotte niet vergeten dat het aartsbisdom San
Francisco slechts 300.000 gelovigen telt in een stad van meer dan 2 miljoen inwoners.
De pastorale brief telt 11 bladzijden. Ik probeer hem zo getrouw mogelijk samen
te vatten.

De kerk in Centraal-Amerika en in San Francisco
De politieke, economische en, vandaag vooral, militaire banden tussen de Verenigde
Staten en Centraal-Amerika zijn voldoende bekend. Maar er zijn ook direct religieuze
banden, die hier van belang zijn. San Francisco is de enige stad in de VS waar de
meerderheid van de Spaanssprekenden uit Latijns-Amerika afkomstig is. (In New
York leven vooral Portoricanen, en in de rest van Californië en het zuid-westen van
de VS zijn het de Chicanos, van Mexicaanse oorsprong of nationaliteit). Vóór 1979
woonden er 60.000 Salvadoranen in groter San Francisco (de zogenaamde Bay Area).
Vandaag zijn er tussen de 30.000 en 80.000 politieke vluchtelingen bijgekomen. (De
cijfers schommelen, omdat heel veel vluchtelingen illegaal in de stad wonen en alleen
gekend zijn door leden van religieuze en politieke solidariteitsgroepen, die uiteraard
deportaties willen vermijden). Verder wijst de brief op de vele priesters, zusters en
leken van het aartsbisdom die in El Salvador en Centraal-Amerika werken. Omdat
de meeste vluchtelingen, als illegale buitenlanders, geen enkel recht op sociale
voorzieningen hebben, zijn ze bijna onvermijdelijk aangewezen op de hulp van de
kerk. Maar de kerk doet hier niet aan eenzijdige liefdadigheid: ‘De kerk in
Noord-Amerika werd onmetelijk verrijkt door het voorbeeld van de kerk in
Centraal-Amerika, die in verschrikkelijke omstandigheden van menselijk leed
deelneemt aan de harde strijd voor rechtvaardigheid en menselijke waardigheid’.
Vanwege hun uitgesproken en actieve ‘voorkeur voor de armen en voor hen wier
menselijke waardigheid wordt platgetrapt’ staan de leden van de kerk steeds meer
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Amerikaanse Bisschoppen-conferentie
Gezien het directe verband tussen de politiek van de regering in Washington en het
lot van de gelovigen in Centraal-Amerika achten de Amerikaanse bisschoppen het
hun plicht druk uit te oefenen op de regering om een buitenlandse politiek te
ontwerpen die ‘de strijd van de Centraalamerikanen voor rechtvaardigheid erkent’.
Dit betekent o.m. directe politieke lobbying in regeringskringen, waar kerkelijke
leiders getuigenis komen geven in comités van politici en specialisten en in hearings
voor het Amerikaanse Congres. Reeds in november 1981 legden de bisschoppen hun
standpunt vast in drie punten: 1) Buitenlandse militaire hulp van om het even waar
voor om het even welke groep in El Salvador kan de zaak alleen maar verergeren;
er moet een eind worden gemaakt aan alle wapenleveringen van de Verenigde Staten
aan de regering van El Salvador; 2) Samen met bisschop Rivera y Damas dringen
ze aan op een politieke oplossing in plaats van een militaire confrontatie; 3) Zolang
de strijd voortduurt mag geen enkel politiek vluchteling buitengezet worden, tot de
regering ginder de veiligheid van de terugkerende burgers volledig kan garanderen.
De bisschoppen vrezen dat het Amerikaanse beleid de conflicten in
Centraal-Amerika slechts ziet als een Oost-West-confrontatie en niet inziet dat de
oorsprong ervan gezocht moet worden in de sociale structurele onrechtvaardigheid
in ieder van die landen: ‘Buitenlandse subversie is noch de eerste bedreiging noch
de belangrijkste oorzaak van het conflict in die landen’.
Wat Nicaragua betreft, verwijten de bisschoppen hun regering dat ze aandringt op
een militaire interventie en daarom elke diplomatieke aanpak uit de weg gaat. Quinn
citeert het getuigenis van aartsbisschop James Hickey in een hearing voor het comité
voor Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden (7 maart 1983): ‘De
aanhoudende vijandige officiële uitspraken van onze regering tegen Nicaragua, het
afbreken van de bilaterale economische hulpverlening, de indruk dat de VS Nicaragua
de toegang tot internationale bronnen van hulp en krediet verspert, de steun van de
VS voor een militaire concentratie aan de grens van Honduras, samen met geruchten
over geheime inspanningen om de regering van Nicaragua te destabiliseren, dat alles
draagt ertoe bij dat in Nicaragua een sfeer van een staat van beleg geschapen wordt
die verkeerd gerichte politieke beslissingen in de hand werkt’. Als alternatief stellen
de bisschoppen voor dat de VS de diplomatieke inspanningen van de
Centraalamerikaanse staten onder elkaar zouden steunen.

Wat te doen?
In het licht van deze feiten en de steeds groter wordende militaire dreiging moeten
de volgende punten ernstig overwogen worden:
- De beweringen van de Amerikaanse regering dat ze een diplomatieke oplossing
voorstaan worden ongeloofwaardig als men kijkt naar haar daden: ‘We praten wel
over diplomatie, maar we bedoelen militaire actie’.
- Het is de rol van de Amerikaanse regering, de inspanningen van de
Contadora-groep van Centraalamerikaanse staten te steunen om vrede te brengen in
de regio.
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- Aangezien de vijandige houding van de VS tegenover Nicaragua de problemen
alleen maar erger maakt, eist aarstbisschop Quinn dat er een eind wordt gemaakt aan
de geheime financiële steun aan ondergrondse operaties tegen dat land.
Praktisch vraagt hij dat in alle dekenijen, parochies en scholen van het aartsbisdom
educatieve programma's worden georganiseerd waarin de sociale leer van de kerk
wordt toegepast op de
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concrete realiteit van de kerk in Centraal-Amerika. Deze programma's zullen worden
uitgewerkt door speciale ‘comités voor vrede en rechtvaardigheid’ die in elke parochie
worden opgericht. Deze opvoedingscampagne moet samengaan met vasten-en
gebedsacties in solidariteit met de vervolgde kerk in Centraal-Amerika. Verder is
het het recht en de plicht van de gelovigen, zich publiek in te zetten voor deze
doeleinden. De bewering dat ‘de kerk zich niet met politiek moet bemoeien’ kan niet
worden gebruikt als argument om ‘de publieke uitdrukking van onze bezorgdheid’
te verhinderen. In de geest van het Tweede Vaticaans Concilie heeft de kerk het recht
zich ook in het politieke debat te mengen, wanneer het gaat om fundamentele
persoonlijke rechten of de redding van de zielen. In die optiek geeft aartsbisschop
Quinn de gelovigen de raad, alle politieke en democratische kanalen te gebruiken,
onder meer door te stemmen voor het referendum over El Salvador bij de
gemeenteraadsverkiezingen in San Francisco.
Hij vraagt ook dat de gelovigen zouden meewerken aan de campagnes om de
vluchtelingen uit Centraal-Amerika te beschermen tegen deportatie onder de
Vluchtelingenwet van 1980 (VSA) en het Vluchtelingenprotocol van de Verenigde
Naties.

Besluit
‘Tijdens zijn recente bezoek aan Guatemala drong Paus Johannes Paulus II erop aan
dat we de inspiratie moeten vinden “om een klimaat van urgentie te scheppen voor
rechtvaardigheid in Centraal-Amerika”. Vrede is mogelijk in El Salvador, benadrukte
hij, en wij hebben allen de verplichting “bewerkers van vrede en verzoening” te zijn,
om dat van God te vragen en ervoor te werken’. En Quinn besluit met een citaat uit
Jesaja (58:6-7): ‘Is dit niet het vasten zoals ik het verkies: boosaardige boeien slaken,
de strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven en alle jukken
door te breken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft, arme zwervers
opnemen in uw huis, een naakte kleden die gij ziet en u niet onttrekken aan de zorg
voor uw broeder?’.
Dit merkwaardige document hoeft geen verdere commentaar. Tenzij de bittere
vaststelling dat de regering van president Reagan, die intussen volkomen tegen de
geest en de letter van deze pastorale brief handelt, haar acties heel vaak omschrijft
als een kruistocht voor het behoud van de christelijke waarden.
Ludo Abicht

Foucault: een dossier en een debat
In zijn boek Michel Foucault. Excerpten en kritieken1 manifesteert Mark Lambrechts
zich als een bekwaam onderzoeker in de zin waarin Foucault zelf de aanleg van
1

Mark Lambrechts, Michel Foucault. Excerpten en Kritieken, SUN, Nijmegen, 1982, 284 pp.
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dossiers van wezenlijk belang acht ‘voor de epistemologische deblokkering van de
menswetenschappen’ (128). Hij beoogt zelfs volledigheid bij zijn poging om het
werk van de Franse historicus en filosoof in een veld van documentatie te plaatsen.
De titel stelt bescheiden en eerlijk dat het om excerpten gaat. Die excerpten zijn niet
genomen uit het volledige
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werk van Foucault. Alleen terloops wordt verwezen naar Les Mots et les Choses en
L'Archéologie du Savoir. Omdat ik overtuigd ben dat het in deze beide boeken om
Foucaults meest filosofische werken gaat, zal ik ná mijn relaas over de gedegen
studie van Lambrechts de vraag aan de orde stellen of deze omissie niet onvermijdelijk
de grens aangeeft van Lambrechts poging om zich te mengen in het filosofisch debat
omtrent het werk dat Foucault vooral als historicus levert.
De excerpten betreffen dus uitsluitend de drie volgende boeken:
Folie et Déraison. Histoire de la Folie à l'âge classique, waarin Foucault de grote
opsluiting van de ‘redelozen’ (zwervers, economisch onnuttigen, verdwaasden van
geest, enz.) in de 17e eeuw analyseert en laat zien welke speciale plaats de
waanzinnigen krijgen onder deze redelozen.
Naissance de la Clinique. Une Archéologie du Regard Médical, waarin Foucault
de ontwikkeling van de geneeskunde vanaf de 18e eeuw bestudeert, van een
classificerende wetenschap naar een vorm van positief wetenschappelijk onderzoek
dat in de moderne kliniek zijn zetel vindt.
Surveiller et Punir. Naissance de la Prison, waarin Foucault aantoont hoe de
bestraffingsmethoden van voor de Franse Revolutie de aanleiding waren voor de
theorieën van de humanitaire hervormers die na 1789 voor een menswaardiger manier
van bestraffing opkwamen, en hoe de disciplinering van de maatschappij - vooral
dank zij het gevangeniswezen - gestalte kreeg ten koste van de ideeën van de
hervormers. Histoire de la Sexualité I. La Volonté du Savoir, waarin Foucault laat
zien dat de macht de seksualiteit niet onderdrukt heeft maar haar verbalisatie
bewerkstelligd. Aldus ontstond de ‘scientia sexualis’, die de waarheid omtrent de
lust leert, ten koste van de ‘ars erotica’, het weten dat direct voortvloeit uit de op lust
gerichte praktijk. De biomacht die vanaf het einde van de 17e eeuw opkomt,
normaliseert en regulariseert via de scientia sexualis de realiteit van de lichamen en
hun lust.
Volledigheidshalve vermeldt Lambrechts ook teksten die als voorbereidend werk
op ieder van deze vier studies gezien kunnen worden en teksten waarin Foucault op
deze vier studies is teruggekomen om ze aan te vullen. Tenslotte bevat dit boek een
indrukwekkend overzicht van reacties (kritieken) op Foucaults publikaties.
Lambrechts is meer dan een uitstekend documentalist. Uit het overzicht van de
reacties die op Foucaults boeken volgden, blijkt hoezeer de Franse historicus en
filosoof een uitdaging vormt voor psychiaters, medici, juristen, criminologen en
seksuologen, om nog te zwijgen van historici en filosofen. Als jurist weet Lambrechts
zich ook zelf uitgedaagd. Zijn eigen betrokkenheid kan verklaren dat het hoofdstuk
gewijd aan strafrecht en gevangenis evenveel bladzijden telt als de hoofdstukken
over waanzin, gezondheidszorg en seksualiteit samen en dat hij een speciaal
thematisch hoofdstuk wijdt aan Foucaults machtstheorie - voor zoverre daarvan
sprake is en zoals ze vooral in Surveiller et Punir is uitgewerkt. Lambrechts' interesse
is hier niet louter speculatief. Hij beroept zich op het woord van Foucault: ‘het enige
wat echt treurig zou zijn is dat men niet meer vecht’ (151), om ‘verontrust’ (190) het
illegalisme dat achter de legaliteit schuil gaat aan het licht te brengen, en - aan de
hand van de kartografie van de macht die Foucault uittekent - op zoek te gaan naar
de steeds wisselende mogelijkheden tot verzet, die mede zichtbaar worden gemaakt
in Foucaults analyse van de machtsmechanismen.
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In zijn poging om te verduidelijken welke de voornaamste aspecten zijn van
Foucaults denken over macht, laat Lambrechts zien dat hij een fijne neus heeft voor
de documentatie die hij verzameld heeft. Hij werkt Foucaults duiding van de macht
uit, zich inspirerend op G. Deleuze en F. Ewald, wier posi-
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ties hij een hoofdstuk eerder samenvatte (175-179). Verder signaleert hij duidelijk
een aantal verschilpunten tussen de machtsopvatting van Foucault en die van het
marxisme en waagt hij zich aan een vergelijking tussen Foucaults machtsopvatting
en die van de Nieuwe Filosofen. Het is duidelijk dat Foucault op een gespannen voet
staat met het marxisme. Voor Foucault kan de macht immers niet gelokaliseerd
worden, zij is alomtegenwoordig, terwijl de lokalisatie van de macht essentieel is
zowel voor het marxisme dat tot economisme neigt als voor het marxisme van N.
Poulantzas. Voor Poulantzas is de staat dan wel niet langer het directe
machtsinstrument in de handen van de economische klasse (die dan ook de macht
‘bezit’), maar in hun minstens relatieve autonomie zijn de staatsapparaten nog steeds
de lokaliseerbare machtscentra waarbinnen de antagonistische krachten - ieder tot
op zekere hoogte - voet aan de grond krijgen.
M.i. vaart Lambrechts op een veel minder deugdelijk kompas wanneer hij op een
artikel van Dews vertrouwt om het verschil te laten zien tussen Foucaults
machtsopvatting en de opvatting die de Nieuwe Filosofen, vooral Glucksmann, van
de macht hebben. Dews heeft Glucksmann slecht gelezen wanneer hij, volgens
Lambrechts, beweert dat ‘Glucksmann er geen moeite mee heeft heel de politieke
praktijk uit een aantal theorieën te laten voortvloeien’ (250). Glucksmann beweert
integendeel dat de geweren en de teksten verantwoordelijk zijn voor wat zich in de
geschiedenis voordoet. Hij weet dat hij aldus een vraag oproept voor de
kennissociologie. Merkwaardigerwijze beantwoordt hij de vraag naar het ontstaan
van de theorieën van de 19e eeuwse Duitse Meester-Denkers eerder door te wijzen
op de factoren van politieke onmacht (met name de Duitse achterlijkheid op politiek
gebied), dan op de machtsfactoren waaruit ze ontstonden. In dit opzicht staat
Glucksmann veel dichter bij Marx dan bij Foucault. Het is eveneens onjuist te
insinueren dat Glucksmann de macht uitsluitend repressief zou duiden. Glucksmann
stelt integendeel van meet af aan dat macht produktief is. Ze is de produktie van alles
wat vooruitgang heet, met dien verstande dat Glucksmann vanuit zijn ethische
positiename deze vooruitgang ziet als datgene waartegen men zich moet verzetten.
Maar ook Foucault zoekt naar de mogelijkheden om zich te verzetten tegen datgene
wat de macht produceert. (Lambrechts spaart zich geen moeite om Foucault in deze
zin te interpreteren, overigens met goede argumenten.)
Eerder dan in detail in te gaan op de misvattingen omtrent Glucksmann, wil ik
proberen - zo mogelijk - iets verder dan Lambrechts gedaan heeft, de uitdaging op
te nemen waarvoor Foucaults analyse van de relatie tussen macht en weten de
filosofen stelt. Een auteur als Glucksmann onderzoekt de materiële omstandigheden
die de voedingsbodem vormen voor de theorieën ter legitimering van de machtswil.
Is het nu mogelijk om even scherp te stellen welke filosofische status de theoretische
waarheid in het denken van Foucault heeft?
In het begin van zijn analyse van de macht bij Foucault schrijft Lambrechts terecht
dat ‘zijn (Foucaults) uitspraken hierover in de eerste plaats bedoeld lijken om zich
van oude en versleten voorstellingen te ontdoen’ (232). Welnu, indien men de
filosofische vraag met betrekking tot Foucaults waarheidsopvatting formuleert vanuit
Les Mots et les Choses, dan blijkt dat ook Foucaults uitspraken over het ware vooral
bedoeld zijn om zich te ontdoen van wat hij als oude en versleten voorstellingen
beschouwt. De gedachte dat het ware (wat wij kennen) beantwoordt aan objectieve
werkelijkheid (in de realiteit buiten ons) - de definitie van het ‘verum’ gebouwd op
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de ‘adequatio intellectus cum re - verwerpt Foucault als een versleten voorstelling.
Als kennissocioloog en kennishistoricus brengt
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hij daartegen in dat het steeds mogelijk is de historische bepaaldheden te achterhalen
die de oorzaak zijn van het feit dat deze of gene reeks uitspraken in een bepaalde tijd
voor waar worden gehouden. Niet in een relatie tot de objectiviteit, doch uitsluitend
op het niveau van de vertogen, komt de zingeving tot stand, maar wel met dien
verstande dat aan de politieke dimensie een quasi oorzakelijke functie wordt
toebedeeld ten aanzien van wat zich binnen het veld van de vertogen voordoet. De
ontwikkeling die op dit punt in Foucaults denken is vast te stellen, bestaat erin dat
hij, zoals ook Lambrechts opmerkt, het standpunt verlaat alsof de machtswil (die
kennelijk in de historische omstandigheden aanwezig is) zich zou laten gelden in
vertogen die enkel en alleen uitsluitingsmachines zijn. Dit was nog Foucaults
standpunt in L'Ordre du Discours, Foucaults inaugurale rede aan het Collège de
France. (Ik introduceer hier bewust de ‘machtswil’ om te wijzen op de invloed van
Nietzsche op Foucaults waarheidsopvatting.)
De machtswil is in de vertogen ook produktief! Van het ogenblik dat Foucault op
dit standpunt staat, beschikt hij over het perspectief waarbinnen hij als historicus van
de wetenschappen en van de daarmee samenhangende maatschappelijke
transformaties, de relatie tussen macht en weten steeds verder in haar complexiteit
tracht te vatten. Zo accentueert hij vanaf Surveiller et Punir dat macht zonder weten
niet mogelijk is, terwijl men omgekeerd macht nodig heeft om te kunnen weten. Zo
preciseert hij vanaf Histoire de la Sexualité dat de structuur van het waarheidsspreken
van die aard is dat de macht in dit spreken wordt uitgeoefend. In deze context verwijst
Lambrechts terecht naar Max Webers Herrschaftsstrukturen. De arts, de psychiater,
de jurist, de opvoeder en de ouder, en nog zovelen meer, oefenen ieder in hun functie
binnen welke instelling ook die hen als deskundigen erkent, ‘heerschappij’ uit.
Uitgaande van Foucaults waarheidsopvatting kom ik aldus bij zijn stelling over de
noodzaak van een microfysica van de macht ter vervanging van de analyse van de
macht die haar in de specifieke machtscentra van de heersende klasse tracht te
lokaliseren.
Aan allen die het denken van Foucault willen leren kennen, beveel ik de Excerpten
en Kritieken aan als een degelijke leidraad.
K. Boey
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Boekbespreking
Sociologie
Jean-Claude Schmitt, The holy greyhound. Guinefort, healer of children
since the thirteenth century, Cambridge University Press,
Cambridge/Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Parijs, 1983,
215 pp., £20.
Rond het midden van de 13e eeuw beschrijft de Dominicaner inquisiteur Stephanus
van Bourbon hoe in de streek van Neuville in het bisdom van Lyon een hond als
heilige wordt vereerd. Sint-Guinefort, gedood door zijn meester nadat hij vergeefs
heeft geprobeerd diens zoontje tegen een slang te beschermen, wordt vooral
aangeroepen in geval van ernstige ziekte van jonge kinderen, die in het bos waar de
Heilige Hazewind begraven ligt door een oude vrouw aan een ingewikkeld en tamelijk
barbaars ritueel worden onderworpen. ‘Wanneer de moeder terugkomt en haar kind
nog levend aantreft, dompelt ze het negen keer in het water van de rivier die daar
stroomt. Als het daarna nog steeds leeft, heeft het inderdaad een zeer sterk gestel,’
merkt Stephanus niet zonder ironie op. Uiteraard treedt hij streng op tegen deze
onwettige praktijken, zij het nog niet zo streng als later de katharen en waldenzen
zullen worden bejegend. De volkstraditie is echter sterker dan de leer. Ook in de
daaropvolgende eeuwen hoort men nog regelmatig berichten over de verering van
St.-Guinefort, tot diep in de 19e eeuw toe. Jean-Claude Schmitt, leerling van de
eminente historicus Le Goff en één van de meest briljante vertegenwoordigers van
de jongere generatie van de Annales-groep, heeft een diepgaand onderzoek naar de
verering van St.-Guinefort ondernomen. Het resultaat daarvan, de studie Le saint
lévrier; Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIIIe siècle, verscheen
oorspronkelijk in een Franse editie bij Flammarion (1979) maar krijgt nu met deze
uitgave ook voor het Engelse (en aanverwante) taalgebied de verspreiding die het
ten volle verdient.
Schmitts onderzoek kan in de volle zin van het woord worden gekarakteriseerd
als een speurtocht door de tijd. Uitgaande van het ooggetuigenenverslag van Stephanus
van Bourbon zoekt hij langs alle mogelijke wegen naar de oorsprong, ontwikkeling
en betekenis van de cultus van St.-Guinefort. Hij maakt niet alleen gebruik van de
strikte historiografie, maar ook van de archeologie, etnologie, tekstanalyse, semiotiek,
iconografie en folkloristiek. Want de verering van de Heilige Hazewind is bijna tot
op onze dagen na te trekken; pas na de Eerste Wereldoorlog lijkt ze definitief te zijn
verdwenen. Fascinerend en roerend is dan ook Schmitts verslag van zijn bezoek aan
de plaats waar eeuwenlang de gezondheid van zieke kinderen werd afgesmeekt en
van de vondsten van kledingstukken (vooral schoentjes) die daarvan nog getuigenis
afleggen. Niet minder opwindend is zijn reconstructie van de levensgeschiedenis
van de laatste ‘oude vrouw’ die de (inmiddels aanzienlijk verzachte) rituelen in het
bos voltrok: Fanchette Gadin, de laatste vetula zoals ze al door Stephanus beschreven
werden; zij stierf in 1936.
Niet zonder trots stelt Schmitt vast dat het in de studie van de cultus van
St.-Guinefort mogelijk is gebleken talrijke, meestal streng gescheiden studiegebieden
en -technieken samen te brengen, mn. waar het de geschiedenis en de folkloristiek
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betreft. Want de Middeleeuwse geschiedkunde blijft meestal aangewezen op teksten,
die, vanuit de eigen aard van het Middeleeuwse geschreven woord, weinig van de
volksgewoonten van hun tijd weerspiegelen, vooaral niet wanneer het daarbij gaat
om half-illegale prak-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

371
tijken. En de folkloristiek ontbreekt het, juist vanwege het gebrek aan schriftelijke
vastlegging van het onderzoeksobject, vrijwel altijd aan een historisch perspectief.
Schmitt heeft in zijn studie de cultus van St.-Guinefort a.h.w. vanaf de beide uiteinden
kunnen onderzoeken en dat betekent niet alleen een inhoudelijke, maar ook een
methodologische verrijking van zowel de geschiedkunde als de etnologie/folkloristiek.
Afgezien daarvan geeft The holy greyhound een onthullend inzicht in de wijze waarop
de heiligenverering in de Middeleeuwen werd beleefd en tot stand kwam. Schmitts
ingenieuze ontrafeling van de ontstaansgeschiedenis van de cultus van de Heilige
Hazewind en van de verdere geschiedenis daarvan dwingt diepe bewondering af.
Methodologisch, maar vooral ook inhoudelijk is deze studie ongetwijfeld één van
de belangrijkste publikaties op het gebied van de Middeleeuwse geschiedenis van
de afgelopen jaren.
Ger Groot

Frank Bovenkerk, Anne Eijken, Wiesje Bovenkerk-Teerink, Italiaans IJs,
De opmerkelijke historie van de Italiaanse ijsbereiders in Nederland, Boom,
Meppel/Amsterdam, 1983, 203 pp., f 29.
Hoewel het probleem van de integratie van buitenlandse werknemers typisch van
deze tijd lijkt, is de migratie van buitenlanders (mn. van rond het Middellandse-Zee
gebied) naar noordelijker streken toch zeker geen volstrekt nieuw verschijnsel. Eén
van de groepen die vanaf de jaren 20 tot aan de Tweede Wereldoorlog in welvarender
streken (eerst mn. Duitsland, later ook Nederland) een beter bestaan zochten op te
bouwen was die van de Italiaanse ijsbereiders. Het is een groep die zich als geheel
zeer goed staande heeft weten te houden, ondanks aanvankelijke moeilijkheden
(vooral toen het Italiaanse ijs eenmaal een geduchte concurrent begon te worden
voor de Nederlandse ijsventer), en die inmiddels al aan zijn derde generatie toe is.
Van een ‘gastarbeidersyndroom’ is bij deze, grotendeels zeer geslaagde en
bemiddelde, bevolkingsgroep dan ook absoluut geen sprake (meer); ze zijn volledig
ingeburgerd en erkend en een groot deel van de derde generatie voelt zich al meer
Nederlander dan Italiaan. Het was, gezien de huidige problematiek en negatieve
beeldvorming rond de jongere etnische minderheidsgroepen, een voortreffelijk idee
eens na te gaan hoe het aanpassingsproces van de Italiaanse ijsbereiders in feite is
verlopen. Een dergelijk onderzoek zou wellicht waardevolle inzichten ten aanzien
van de huidige problematiek kunnen opleveren, en deze, meer in het algemeen, in
een minder specifiek en breder kader kunnen plaatsen. Bovenkerk c.s. hebben de
geschiedenis van de ijsbereiders in Nederland nagetrokken door middel van de
reconstructie van familiegeschiedenissen. Deze ondernemingen werden immers
(evenals de huidige nieuwe etnische ondernemingen) voornamelijk op familiebasis
opgezet, waarbij men ook een duidelijk patroon van ‘ketting-migratie’ kon waarnemen
(de ene emigrant bracht door enthousiaste verhalen anderen ertoe om óók te gaan),
die echter opnieuw grotendeels langs familie-lijnen verliep. Het grootste deel van
het boek van Bovenkerk c.s. bestaat uit de weergave van dergelijke
familiegeschiedenissen, aangevuld met schetsen van de historische, economische en
politieke situatie in de betreffende tijd, commentaren van autochtonen e.d. Het zijn
voornamelijk deze, vaak letterlijk weergegeven, familieverhalen die deze studie haar
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zo charmante karakter verlenen. Het wel en wee van de Italianen komt de lezer
zodoende zeer nabij te staan en ook al houden Bovenkerk c.s. af en toe halt bij de
noodzakelijke (maar aanzienlijk drogere) statistische of juridische aspecten, over het
algemeen is ontroering toch het overheersende gevoel.
In een slothoofdstuk reiken de auteurs enkele elementen aan voor een ‘sociologie
van de etnische onderneming’, zoals die zich tijdens dit onderzoek begon af te tekenen.
Met nadruk wijzen zij er echter op dat elke etnische groep zijn eigen karaktertrekken
heeft en dat hun schets dan ook niet zonder meer en tot in alle details op elk soort
immigratie of zelfs elk soort etnisch ondernemerschap kan worden toegepast.
Desondanks brengen zij met dit boek zeer waardevol materiaal aan, zowel op
methodisch als op sociaal-historisch terrein. Eén van de zeer duidelijke conclusies
die de auteurs niet expliciet trekken maar die wel uit heel het boek naar voren komt
is dat men zich niet al te veel zorgen moet maken (of erger) over de ‘destabiliserende’
toevloed van buitenlanders. De Italianen die nu in Nederland wonen zijn over het
algemeen zeer goed terechtgekomen (al erkent Bovenkerk dat deze constatering
enigszins aan kracht verliest doordat men nauwelijks iets weet over degenen die het
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niet gehaald hebben). Het boekje is in ieder geval uiterst waardevol als tegengas
tegen zovele vooroordelen en kortzichtige klaagzangen over wat zo vaak ten onrechte
als een typisch ‘verschijnsel van onze dagen’ wordt beschouwd. En hoewel dit boekje
voor een sociologische publikatie al verrassend aangenaam leest, zou men misschien
ook nog eens aan een ‘gepopulariseerde’ versie kunnen denken? Minstens houdt men
er een paar voortreffelijke ijsrecepten aan over...
Ger Groot

Pedagogie
M. du Bois en A. Wesselingh, School en maatschappij. Sociologen over
onderwijs en opvoeding, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1981, 263 pp.,
BF. 530.
De tijd dat het pedagogisch en didactisch gezichtspunt alleen doorslaggevend was
voor onderwijs en opvoeding is reeds enkele jaren voorbij. Ook de sociologie is zich
met opvoeding en onderwijs gaan bezighouden en heeft daarmee deze materie uit
de besloten sfeer van de school gehaald en ze in een ruimere maatschappelijke context
geplaatst. Dit boek heeft nu getracht vertaalde teksten rond deze materie uit de
onderwijssociologie te bundelen, zodat deze teksten - qua herkomst en visie sterk
uiteenlopend - nu voor een bredere lezerskring toegankelijk zijn. Laten we nu even
de verschillende artikelen kort overlopen. In een eerste artikel handelt M. Baethge
over de aanpassing van het onderwijssysteem aan het veranderde produktiesysteem.
Hij leidt de betekenis van onderwijs en onderwijsvernieuwing niet af van
humanistische of pedagogische idealen of van onderwijs als ‘human capital’, zoals
de burgerlijke onderwijseconomische modellen, maar van de historisch veranderende
rol van de staat. Hij besluit dat de functie van het onderwijs niet alleen vanuit de
produktiebehoeften geanalyseerd mag worden, maar moet geïnterpreteerd worden
vanuit de verhouding produktie en reproduktie. F. Abrahams en I. Sommerkorn geven
in hun overzichtsartikel over de toestand in de Angelsaksische landen de empirische
bevindingen van onderzoeken naar de samenleving tussen milieuspecifieke opvoeding
en schoolse socialisatie weer.
Een derde idee die in enkele artikelen van o.a. Bernstein en P. Willis wordt
ontwikkeld is de verhouding van de verschillende sociale lagen in de maatschappij
en het onderwijs. Hoe komt het dat kinderen uit bepaalde sociale milieus zowel op
de school als later in de maatschappij niet uit hun oorspronkelijk sociaal milieu
geraken? De onderzoekers kunnen hierop echter geen sluitend antwoord geven.
Young brengt deze problematiek op een hoger abstractieniveau en vraagt zich af in
welke mate en door welke maatschappelijke belangen de inhoud en de overdracht
ervan in het onderwijs worden bepaald. Bordieu en Passeron tonen aan dat er werkelijk
een invloed van de maatschappelijke macht en controle op de inhoud, organisatie en
overdracht van kennis in de school is en er dus een samenhang bestaat tussen ideologie
en processen van onderwijs en vorming.
In een volgende reeks artikelen wordt ingegaan op de relatie tussen binnenschoolse
processen en maatschappelijke macht (Hänsel en Zinnecker) en wordt aangetoond
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dat eenheid in het onderwijs en het eenheidsbevorderend karakter van de school
utopieën zijn (Baudelot en Establet). Hierbij aansluitend proberen du Bois, Bowles
en Gintis de huidige problemen in het onderwijs te benaderen vanuit de historische
analyse. Uit het voorgaande blijkt dat de onderwijssociologie op een wijd vertakt
terrein werkzaam is en dat met verschillende onderzoeksmethoden. Misschien kunnen
we uit het geheel toch wel twee lijnen trekken: ten eerste dat men zich richt op een
historische verdieping van de probleemstelling en ten tweede een concentratie op de
subjectieve ervaringen van de meest bij de school betrokkenen: de leerlingen en de
leerkrachten. Een boeiende bundel die de hedendaagse onderwijsproblematiek
toegankelijk maakt voor een groot publiek en ze ruimer stelt dan de invalshoek van
pedagogen en didactici.
Als besluit willen we de lezer nog de lectuur aanraden van een werk dat ruimer
ingaat op de onderwijssociologie nl. Klasse-onderwijs. Sociologie: van het onderwijs.
(M. Matthyssens, Van Loghum-Slaterus, Deventer). Hierin analyseren de auteurs de
structuren en de werkwijze van heel ons onderwijssysteem en de functies die het in
de maatschappij van vandaag wel en niet vervult. Vanuit het historisch-sociologisch
onderzoek maakt de schrijver duidelijk dat de vele actuele onderwijsproblemen hun
oorsprong vinden in het verleden. Klasse-onderwijs duidt klaar
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aan dat het klassikale onderwijssysteem de democratisering van het onderwijs
belemmert. Beide boeken vullen mekaar zeer goed aan: het eerste geeft een
kennismaking met de verschillende aspecten van de onderwijssociologie en het
tweede gaat dieper op bepaalde deelaspecten in.
Ludo Sollie

E. Hulsens, e.a., Slaap kindje slaap, je moeder is een schaap. Over
kindercultuur, Infodok, Leuven, 1982, 365 pp., BF. 754.
Dit extra Heibelboek probeert vanuit verschillende invalshoeken het verschijnsel
kindercultuur in de huidige maatschappij te benaderen. Hoewel de verschillende
auteurs ieder vanuit zijn ervarings- (beroeps-) wereld dit verschijnsel tracht te
benaderen, loopt doorheen de bundel toch de vraag naar de relatie tussen de heersende
cultuur en het kind. Kindercultuur is een begrip dat nog niet zo lang in de
belangstelling zit. Het omvat de culturele omgeving - in de ruimste zin van het woord
- van het kind in de samenleving. Je moet niet ver zoeken om te ervaren dat ook deze
kindercultuur enerzijds in de greep van het commerciële circuit zit en anderzijds
wordt betutteld door het pedagogisch kader waarin het kind een groot deel van zijn
tijd doorbrengt. Verschillende bijdragen van J. Smeets, E. Hulsens, Fr. Vierstraete,
P. Van den Hove, L. Van Hoeymissen e.a. benaderen de verschijnselen
kindertekeningen, school en taal, versje uit de kinderfolklore, kinderliteratuur,
kinderkledij, kinderradio's en -theater. De auteurs proberen aan te tonen dat het kind
eigenlijk verstikt wordt door allerlei belangengroepen buiten hem/haar en dat vanuit
deze laatste men zich eigenlijk niet om de echte roerselen van het kind bekommert,
maar het eenvoudig in een bepaald maatschappijpatroon wil dwingen. Gelukkig zijn
er heel wat mensen die door hun werken met en voor kinderen het kind hiertegen
willen beschermen. Het geheel is prettig om te lezen en probeert de kindercultuur
objectief te benaderen wars van commerciële, ideologische en andere belangen.
Ludo Sollie
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Marshall H. Klaus en John H. Kennell, Mutter-Kind-Bindung. Ueber die
Folgen einer frühen Trennung, Kösel-Verlag, München, 1983, 366 pp.,
DM. 48.
De titel doet denken dat dit een studie is over moederbinding. Maar het is een
onderzoek naar het ontstaan of het uitblijven van de gehechtheid van de ouders (op
de eerste plaats van de moeder) aan hun kind. Uit een reeks waarnemingen en
gesprekken besluiten de auteurs dat de contacten onmiddellijk na de geboorte van
doorslaggevend belang zijn. In die fase moet de interactie beginnen, zoniet hebben
de ouders het moeilijk om de positieve binding te ontwikkelen die voor het kind en
voor henzelf van levensbelang is. Zo gesteld lijkt deze ‘hypothese’ vanzelfsprekend.
De auteurs geven echter verrassende aanwijzingen op twee punten: 1o de eerste uren
na de geboorte zijn belangrijk; 2o gebrek aan contact gedurende de eerste paar dagen
vormt al een zware hindernis voor een innige binding. Die paar cruciale dagen vallen
gemakkelijk weg bij een te vroege geboorte. Dit wordt in hoofdstuk 4 besproken,
met aansluitende aanbevelingen voor kraaminrichtingen. Naarmate het boek vordert
verdwijnt de (lichtjes) mechanistische benadering en komt de psychologische en
sociale realiteit aan bod. Ouders van een te vroege geborene, van een gehandicapte
of gestorven baby hebben nauwelijks of helemaal geen kans op behoorlijk contact;
hun nood wordt treffend beschreven, evenals de taak van het verplegend personeel
om hen onmiddellijk en over een lange periode hulp te bieden. Een drietal uitvoerige
gesprekken van ouders met de dokter geven een realistisch beeld van die hulp realistisch ook in deze zin: dat de auteurs hun kunnen niet overschatten en kritische
commentaar van collega's inlassen. Deze reeds in 1976 in het Engels gepubliceerde
studie (Maternal-Infant Bonding, Mosly, Saint Louis) is mogelijk een handleiding
voor verplegenden en consulenten.
G. Boeve

Boek en Jeugd 82-83, CPNB-NBLC, Amsterdam-Den Haag, 1982.
Informatie over lectuur voor volwassenen is regelmatig in een aantal periodieken te
vinden. Anders ligt het met de informatie over kinder- en jeugdlectuur. Hieraan wil
Boek en Jeugd reeds jaren tegemoet komen. Jaarlijks publiceren CPNB en NBLC
een uitgebreide informatiebrochure over deze materie. Deze brochure richt zich tot
een breed publiek d.w.z. dat naast leerkrachten, bibliothecarissen, boekhandelaars
ook ouders en de jongeren zelf er een goede gids in vinden bij de keuze van hun
lectuur.
Hoe zit deze gids nu in mekaar?
Op de eerste plaats vinden we per leeftijdsgroep (0-4, 4-8, 8-13 en ouder) de boeken
kort voorgesteld. Vervolgens krijgen we rubrieken zoals Spelen met Taal, Techniek,
Dieren, Sport en Spel, Levensbeschrijvingen enz. Ook wordt aandacht besteed aan
lezers die om één of andere reden moeilijkheden hebben met lezen. Verder krijgen
we een informatieve rubriek over tijdschriften, woordenboeken, encyclopedieën enz.
Het praktische van deze brochure wordt nog verhoogd door de registers achteraan
die zowel de auteur, de leeftijd als het genre weergeven. De inhoud is bevattelijk en
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duidelijk opgesteld zodat iedereen die over deze materie degelijke informatie wil, er
terecht in kan. Spijtig dat wij in Vlaanderen dergelijk uitgewerkt initiatief niet kennen.
Vermelden we nog dat telkens in het najaar de nieuwe uitgave van Boek en Jeugd
op de markt komt.
Ludo Sollie

V.S.O.-Vademecum VI, Waarom heterogene groepen? Licap, Brussel,
1982.
In de huidige onderwijsvernieuwing is de discussie rond homogene of heterogene
klassen nog steeds aan de gang. Positief is wel dat hierover van gedachte wordt
gewisseld, minder positief is echter dat heelwat betrokkenen niet weten wat deze
begrippen juist inhouden en dus in het ijle weg discussiëren. Hieraan wil deze brochure
van de VSO-coördinatie tegemoet komen.
In het eerste deel worden voor- en nadelen van homogene, gematigd homogene
en heterogene groepen met mekaar vergeleken. In het tweede deel wordt aan het
heterogeen groeperen de binnenklasdifferentiatie gekoppeld. Het is immers zo dat
wil men met heterogene groepen positieve resultaten bereiken - en dit in het belang
van de hele persoonlijkheid van de leerling, dus niet alleen op het cognitieve vlak men hieraan binnenklasdifferentiatie moet koppelen. En hier wringt het schoentje.
De meeste leerkrachten zijn immers opgeleid om te werken met cognitief min of
meer homogene groepen en klassikaal en ex-cathedra te onderwijzen. Zonder
bijscholing meestal moeten zij van vandaag op morgen naar een andere aanpak
overstappen: een stap in het onbekende. Het is dus niet voldoende dat vanuit het
onderzoek is aangetoond dat heterogeen groe-
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peren positiever uitvalt voor de hele persoonlijkheid van de leerling, men moet ook
de leerkrachten met deze materie vertrouwd maken. Wat in deze brochure op een
summiere wijze wordt aangetoond, kan men uitgebreider en genuanceerder lezen bij
Jos Boven Samen uit... Samen thuis. Over groeperen en differentiëren (Leuven, Acco,
1982).
Ludo Sollie

E. Bonte, Tien jaar V.S.O., Kritak, Leuven, 1981.
De auteur - zelf werkzaam in het onderwijs en als free-lance verbonden aan De
Morgen, Knack en Sociaal - heeft de evolutie van het VSO als leraar en als journalist
gevolgd. In dit boek probeert hij zijn ervaringen en resultaten mee te delen. Vooraf
willen we wel kwijt dat de auteur blijkbaar meer thuis is in het VSO van het Officieel
Onderwijs dan in dat van het Vrij Onderwijs. Wij vinden het belangrijk dit te
vermelden omdat er toch wel een duidelijk verschil is tussen deze twee
onderwijsnetten in hun visie op en uitwerking van de vernieuwing. Bonte laat zijn
boek in twee grote delen uiteenvallen: deel één geschiedenis van het VSO en deel
twee pro- en contra's. In het eerste deel probeert hij de naoorlogse situatie in het
onderwijs te schetsen onder de duidelijke titel: de school als ongelijkmaker... Daarna
wordt de aanloop tot en de programmering van de vernieuwing gevolgd aan de hand
van de verschillende onderwijsministers. De evolutie in en de visie van het Vrij
Onderwijs wordt in een afzonderlijke paragraaf beschreven. Vermeldenswaard is
ook dat de auteur de link heeft gelegd tussen mei 68 en de vernieuwingsideeën in
het onderwijs. Het tweede deel probeert, zoals we reeds aangaven, de pro's en contra's
weer te geven: fervente tegenstanders als Dosko, de hetze rond het vak geschiedenis
en de rapportering komen hier o.a. aan de orde. Met een twintigtal bladzijden zakelijke
informatie over het VSO, bibliografie, vakjargon, structuur... sluit dit boekje af.
De verdienste van de auteur is wellicht dat hij gepoogd heeft na 10 jaar in kaart
te brengen hoe het groeide en wat er leeft in en rond het VSO. Deze vernieuwing in
het onderwijs heeft immers als grote verdienste dat men weer is gaan denken over
het onderwijs, dat de leraars in de klas zich gingen afvragen met wat ze eigenlijk
bezig waren: met leerstof of met leerlingen, en dat ook vanuit het beleid nieuwe
structuren mogelijk werden. In de toekomst zal er nog heel wat moeten gestuurd en
bijgestuurd worden met als een ‘must’ de lerarenopleidingen op alle niveaus en de
bijscholing van alle leerkrachten.
Ludo Sollie

Literatuurwetenschap
Werner Rossade, Literatur im Systemwandel. Zur ideologiekritischen
Analyse Künstlerischer Literatur aus der DDR, 2 Bde, Peter Lang,
Frankfurt/Bern, 1982, 955 pp., sFr. 120.
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Deze studie tracht in de DDR-literatuur (hoofdzakelijk de roman, slechts terloops
ook de lyriek en het drama) na te gaan op welke wijze het anti-Stalin-motief gestalte
heeft gevonden en welke periodische evolutie dit motief vervolgens heeft ondergaan.
Het uitgangspunt dat als resultaat zowat een toetssteen vormt voor elke latere
confrontatie, is de roman Dooi (1953) van de Rus I. Ehrenburg. Uit deze
poversentimentele roman haalt S. enkele perceptieconstanten te voorschijn die blijven
terugkeren in elke nieuwe analyse: de partij als autoriteit, de kritiek op de
personencultus, de centrale stelling van het leiderschap, de romantisering van de
revolutionaire aanvangstijd, de superioriteit van de Sovjetstaat t.o. het Westen als
ideologische modellen; de prioriteit van de economische politiek, de technische
vooruitgang als moderniteitssyndroom, de intelligentsia als belangrijkste sociale
laag, de concurrentie met de Westerse technologie als sciëntistische modellen; de
sentimentalisering als voltooiing van de maatschappelijke ommekeer, het onhistorische
mensbeeld, de mystificering van het ‘volk’, de reproduktie van religieus-christelijke
patronen als antropologische modellen; de figuur van de produktievernieuwer, het
romantische liefdesverhaal als literaire vertelmodellen; het erotische driehoeksconflict,
de vrouw als engel en hoer, de kunstenaar als sociale held, de problematisering van
de kunst als literaire motiefmodellen. Irrationalisme als vertrek- en eindpunt, al blijft
het socialistisch realisme heten. S.'s methode is
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niet van literairhistorische of -esthetische aard; het is zijn bedoeling via een
ideologiekritische analyse te achterhalen wat de literatuur met het dooi-motief
aangericht heeft. Daartoe deelt hij de DDR-produktie in consecutieve fragmenten
op: de inbedding van de dooi (B. Apitz, Nackt unter Wölfen), de Bitterfelder Weg
(E. Neutsch, Spur der Steine; C. Wolf, Der geteilte Himmel); de literatuur als
instrument van leiding (H. Kant, Die Aula; C. Wolf, Nachdenken über Christa T.);
tussen aanpassing en verzet (J. Becker, Irreführung der Behörden); de aanwezigheid
van het nazi-verleden (G. Kunert, Pamphlet für K; M.W. Schulz, Triptychon; C.
Wolf, Kindheitsmuster); de uitdieping van het conflict (met R. Kunze, Th. Brasch,
H.J. Schädlich, J. Fuchs, B. Jentzsch, S. Kirsch, D. Kleine, E. Loest, J. Becker C.
Wolf). Ook al gaat S.'s anti-Sovjet-opstelling herhaaldelijk tegen de wetenschappelijke
objectiviteit in (beschouwelijk althans, niet materieel), dan heeft zijn lange exploratie
van de literaire motieven tot duidelijk resultaat dat de ontwikkeling van de betere
DDR-literatuur (een klein deel slechts naast de officieel overaangemoedigde
amusementsschrijverij) gekenmerkt worden kan als een regelrechte zij het
ongeorganiseerde kruistocht tegen zowel de bestaansvorm van deze socialistische
staat (niet het principe) als de richtlijnen van de officiële politiek (niet enkel de
kunstbeleidselementen). Deze literatuur blijkt één grote verzetshaard, meestal openlijk
en evident, altijd tegelijk ook subversief, latent en heimelijk. Van de Dooiprecepten
is niets overeind gebleven; de tendens gaat in de richting van een basisdemocratisch
elementarisme dat lijnrecht tegen de bestaansvorm-nu van de DDR ingaat. De logische
consequentie is dan ook dat het merendeel van de geanalyseerde auteurs door de
DDR zelf uitgebannen zijn en in de Bondsrepubliek thans hun heimwee verbijten in
doorgaans onvruchtbare bellettrie.
C. Tindemans

Theo Elm, Die moderne Parabel. Parabel und Parabolik in Theorie und
Geschichte, Wilhelm Fink, München, 1982, 351 pp., DM. 68.
Mag het begrip parabel als literairtheoretisch genre wat verwaarloosd sudderen in
de vakterminologie, S. bewijst met deze belangrijke studie welke evolutie in de
inhouds- en vormopvatting in recente tijden plaats heeft gevonden. De term mag dan
uit de theologiecontext stammen, de 18e eeuw heeft hem op een modernistische leest
omgeformuleerd en, in een spanningsveld van literaire retoriek, effecttheoretische
principes, lectuurpsychologische behoeften en communicatietheoretische esthetica,
de afgrenzing tussen parabel en fabel op rationalistische grondslag doorgezet. De
Aufklärung hanteert de parabel als morele appèlvorm en als hermeneutisch apparaat.
In de 20e eeuw verschuift deze stevige basis. Brecht b.v. (‘eingreifendes Denken’)
herbepaalt de dialectisch-didactische functie (b.v. Arturo Ui, met M. Frisch,
Biedermann und die Brandstifter in zijn spoor). Zo komt S. geleidelijk tot een visie
op de hedendaagse parabel als een schrijfvorm waarin telkens de omkeer van waarden
plaats vindt, met F. Kafka als tegelijk recent en tijdeloos model, op grond van diens
kentheoretische problemen, negatieve dialectiek en existentialistische remythisering
(zoals bij b.v. S. Beckett). De parabel als literaire ritualisering van een tijdservaring.
Creëert S. zo een nieuwe mythe?
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C. Tindemans

Carola Oetjens, Psychoanalyse als Methode der Literaturinterpretation,
Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 151 pp., sFr. 36.
S.'s uitgangspunt houdt in dat, bij alle waardering, de psychoanalytische theorie
(waartoe zij de meeste toepassingen als slaafse mechanismen herleidt) onvoldoende
overtuigingskràcht bezit; zij pleit voor een daaruit af te leiden methode en ze
demonstreert die meteen in een analyse van Tennessee Williams' Suddenly Last
Summer. Het resultaat is zondermeer verbijsterend en de uiteindelijke visie is van
die aard dat lectuur en speelbaarheid van deze dramatekst grondig gewijzigd worden.
Mij is zelden een meer overtuigende demonstratie van de symbolenexploratie onder
ogen gekomen.
C. Tindemans

Avron Fleishman, Figures of Autobiography. The Language of Self-Writing
in Victorian and Modern England, Un. of California Press,
Berkeley/London, 1983, 486 pp., £25.
Is de autobiografie een verhaalgenre dat erop uit is gebeurde feiten waarheidsge-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

377
trouw weer te geven? Dit criterium heeft jarenlang de kritiek van de zelfafbeelding
beheerst. S. wil deze platitude herzien en alles beoordelen als esthetisch
project/produkt. Zij hoort voortaan thuis in de verbeeldingsliteratuur, niet in de
geschiedenistekst. Mag dit subgenre meestal een scheiding suggereren tussen
reconstructie en fictie, bij vergelijking van beide vallen de wanden weg. De
autobiografie als zelfexploratie laat immers (te)veel ruimte aan zelfidolatrie,
vermooiing, verzwijgen, filtering, zelfenscenering. Wat S. vooropstelt is niet de
specifieke degelijkheid van de originele data maar de overtuigingskracht van de
zelfmanipulatie. De nadruk valt op het schrijven, niet op het meedelen. In de typologie
van de autobiografische auteurs (vertegenwoordigd door uiteenlopende temperamenten
als b.v. Carlyle, Newman, Ruskin, Dickens, Yeats, Lawrence of Woolf) tref je
voortdurend ambivalentie aan; tussen zelfillustrerende fantasten en fanatieke
documentalisten loopt kennelijk een breed spoor. Ik vraag me bovendien af of een
autobiograaf, geïsoleerd, op zijn produkt vastgespijkerd kan worden en of niet tegelijk
ook substantiële kennis bij de criticus moet bestaan over de evenementen die de
autobiograaf in zijn raam brengt en de ideeën die hij daartoe aanhaalt. De ook
esthetische beoordeelbaarheid van een autobiografie tendeert meteen naar een
interdisciplinair vermogen dat nauwelijks nog een eenmansopdracht geacht kan
worden.
C. Tindemans

Klaus Bohne, Hrsg., Lessing. Nachruf auf einen Aufklärer, Wilhelm Fink,
München, 1982, 287 pp., DM. 36.
De tekstbezorger heeft een aantal receptie-documenten bij elkaar gebracht die op
Lessing betrekking hebben: uit 1781 (overlijdensdatum), 1881 (hoe ziet het keizerrijk
hem na een eeuw?) en 1981 (twee Duitse staten met één visie?). Het blijft boeiende
lectuur, al is de selectie uit de veelheid alternatieven die niet opgenomen zijn toch
erg willekeurig. De uitgave beperkt zich tot het bundelen; S.'s nawoord kan je
nauwelijks een synthese noemen.
C. Tindemans

Jay Rosellini, Volker Braun, C.H. Beck, München, 1983, 200 pp., DM.
14,80.
V. Braun (1939-), poëet en drama-auteur, dramaturg bij het Berliner Ensemble, be-
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hoort tot de groep DDR-literatoren die het de staat en zichzelf moeilijk maken in
hun principiële beslissing voor een puristisch idee-socialisme. De Amerikaanse auteur
die hier de eerste monografie buiten de DDR over deze moeilijke man (inhoudelijk
en vormtechnisch) schrijft, is erg opgezet met Brauns intenties en resultaten, ontwerpt
meer uit een behoeftensympathie dan uit een objectieve beoordeling. Natuurlijk kan
ze terecht wijzen op Braunteksten die in de DDR niet gedrukt mogen worden (bv.
Lenins Tod) of niet gespeeld (Guevara b.v.); mijn theaterervaring heeft me nochtans
geleerd dat bij alle onmiskenbaar controversiële discussie die in teksten als Tinka en
Grosser Frieden voorkomt, het Brecht-epigonisme zoniet -nijd, het dialektische
exotisme of de polaire stoerheid van dialogische figuren een bloedarm theater
opleveren. Tenzij de theatrale service, aan deze teksten besteed, zelf reeds een
regime-ingreep inhoudt die de systematisch-subversieve ideeen door een
plat-alledaagse realistigheid alle direkte scherpte ontneemt.
C. Tindemans

Peter Borjans-Heuser, Bürgerliche Produktivität und Dichtungstheorie.
Strukturmerkmale der poietischen Rationalität im Werk von Johann
Christoph Gottsched, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1981, 256 pp., sFr. 67.
J.C. Gottsched (1700-1766), uitgekreten voor pedant en diktatoriaal
literatuurdidacticus die de inspiratieve en emotieve impulsen van de ‘dichter’ onder
regels en voorschriften zou verstikken, die een dor educatief deugddrama aan het
theater zou opdringen dat meteen zijn speelse motoriek inboette, wordt hier aan zijn
kwalijke reputatie ontrukt. Dat gebeurt niet uit simplistische generatiefafkeer of
-voorkeur maar op grond van minutieuze tekstanalyse. Gottsched wordt t.o. de Franse
en Zwitserse voorgangers in de literatuurtheorie geplaatst en op zijn rationalistische
basis onderzocht. S. situeert hem eerst in zijn afwijkende opvattingen waarin hij de
mimesis ten voordele van de poiesis opgaf; de literatuur wordt terug producent van
eigen waarden i.p.v. afbeelder van elders bestaande. In dit burgerlijke tijdvak
vertegenwoordigt dit een antropologisch-ethische categorie en slechts in tweede
instantie ook een esthetisch-poëtologische. Uit Gottscheds filosofische geschriften
brengt S. dan de structurele kenmerken samen (beweging tussen natuur en arbeid,
perspectief op de wereld, ruilproces als waardebasis, causaliteit van de filosofie, de
middel-doel-ratio, de analyse als methode, de dominantie over de realiteit, identiteit
en traditie, vaardigheid en openbaarheid, theoretische kennis en praktische bedoeling)
die hij vervolgens poogt terug te vinden in diens uiterst invloedrijke literatuurtheorie.
De rehabilitering van deze codificatie is meteen ook de rehabilitering van historische
verdienste; het resultaat moet afkleuren op de literaire historiografie van deze periode.
C. Tindemans

Literatuur
Marga Minco, De Val, Bert Bakker, Amsterdam, 1983, 93 pp., BF. 360.
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De Val is een bijzonder gave novelle die door haar compositie en thematiek zonder
meer uitstijgt boven het proza dat in 1983 gepubliceerd werd.
De titel zelf geeft in zijn ambiguïteit de twee verhaalkernen aan die Minco op
elkaar betrokken heeft. Tragische spanning ontstaat door het samenbrengen van de
val, waarin het joodse gezin Borgstein tijdens de oorlog gelopen is en waaraan alleen
de moeder, Frieda Borgstein, bij toeval (!) is ontsnapt, en de fatale val van de 85-jarige
Frieda in de opengelegde put van de op stadsverwarming aangesloten panden.
Zoals in De aanslag van Mulisch worden ook in De val draden gesponnen die
elkaar op het door de auteur bepaalde punt kruisen, waardoor de aandacht van de
lezer geen ogenblik verslapt. Minco is een van de weinige auteurs die ondanks haar
grote woordkarigheid de lezer kan fascineren door een hechte verhaalstructuur.
Bovendien gaat het in De val om de aangrijpende herinneringen van een
hoofdpersonage dat met de schrijfster de zeer schrijnende ervaring gemeenschappelijk
heeft, enige overlevende te zijn van een joods gezin. De Val behoedt de lezers anno
1983 er ook voor het gat, waarin miljoenen verdwenen zijn, te vergeten.
J. Gerits
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Greta Seghers, Ontregeling en misverstand, Standaard, Antwerpen, 1983,
326 pp., BF. 590/f 35,50.
De nieuwe roman van Seghers is haar vierde publikatie in boekvorm sinds haar
debuut Afkeer van Faulkner uit 1977. Haar verhalenbundel uit 1980 Het blauwe
meisje en de andere kleuren van de verschrikking is blijkbaar de probatio pennae
geweest voor de kroniek van de familie Selleslaghs (1860-1977) die de noodzakelijke
achtergrond is voor de kritische zelfreflexie van het hoofdpersonage (Gerda Selleslagh,
die met Greta Seghers méér dan de initialen gemeenschappelijk heeft!) in Ontregeling
en misverstand. In 7 dagen en evenveel hoofdstukken maakt het hoofdpersonage een
Dantereis mee (ze bezat daarvoor ook de geschikte leeftijd, 33 j.) die haar door de
hel van het verleden (het ‘misverstand’ met de familie), het vagevuur van de actualiteit
(haar fysische, maar ook psychische en sociale ‘ontregeling’, nl. haar diabetes, haar
huwelijkscrisis en het ongenoegen met haar beroepsleven als geschiedenislerares)
moet voeren naar de roos van ‘het innerlijke evenwicht van het vrouwelijk individu’
(p. 316). Het wankele evenwicht van de openingszin evolueert naar het innerlijke
evenwicht uit het slothoofdstuk, waardoor de creativiteit vrijgemaakt wordt om al
schrijvend het cultuurpessimisme en de psychische depressie te relativeren. Gerda
Selleslaghs komt tot het bevrijdend inzicht dat er ook voor haar in dit bestaan geluk
en liefde is weggelegd. Hoewel Ontregeling en misverstand stilistisch duidelijk
herkenbaar is als een produkt van Gerda Seghers, die niet wenst te schrijven ‘in een
platgewalste reklametaal die de gemene deler is van dominees, columnisten en
ambtenaren’ en die daarom in Afkeer van Faulkner een gewrongen, overladen en
centrifugale stijl ontwikkelde, toch bezit deze roman de aantrekkingskracht van het
nieuwe en belangrijke. Knap is o.m. de afwisseling van het vertelperspectief in de
verschillende hoofdstukken terwijl ook de poging om de uiteraard subjectieve
levensvisie van het hoofdpersonage te projecteren tegen de achtergrond van de
historische feiten die de 20ste E. gestigmatiseerd hebben (zoals twee wereldoorlogen,
het antisemitisme en de kampen) en tegen de achtergrond van de geschiedenis van
haar Oostvlaamse familie geslaagd mag worden genoemd. De schrijfster heeft zichzelf
zonder schroom al geplaatst in de traditie van Elsschot, Gilliams en Gronon (p. 146),
zodat de criticus er alleen maar kan aan toevoegen, dat een consequenter toepassing
van de principes die Elsschot in zijn inleiding op Kaas uiteengezet heeft, de spankracht
van haar roman nog zou vergroten.
J. Gerits

Theater
Michael Hays, The Public and Performance. Essays in the History of French
and German Theater 1871-1900, UMI Research Press, Ann Arbor,
Mich./Bowker Publ. Comp., Epping, Essex, 1981, 166 pp., $43,50.
Tussen 1871 en 1900 wentelen zich het drama en het theater om hun as; wie daarvoor
aansprakelijk mag gesteld, werd al uitvoerig beschreven. Wat, volgens S., ontbreekt,
is een beschrijving van de wijzigingen in het esthetische perspectief als sociocultureel
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proces op zich. Daarom wil S. de relatie tussen theater en maatschappij zoals in het
theater merkbaar en daar als causaal op te vatten, nagaan. Zonder theatersociologie
te willen zijn maar veeleer sociocultureel filosoferen op basis van mentale
geschiedenis (niet van individuele of groepsbiografie), reconstrueert S. het
middenklastheater omstreeks 1871; de topografie en de architectuur van de
schouwburg, de compositie van het publiek, de dramaturgische voorkeurscode en
de toneelspeelkunst vallen samen tot een model dat voor de daaropvolgende decennia
zowel herkenning als afkeer inhoudt, opgehangen aan Parijs en Berlijn als
theaterhoofdsteden. Precies dezelfde momenten (vorm van de schouwburg,
publiekscompartimentering, dramacode, acteursexpressiviteit, de regisseur, de
artistieke voorstellingsorganisatie) worden dan tussen 1871 en 1900 aangetroffen
maar ze blijken in een andere socioculturele sfeer te zijn opgenomen: individualisme
t.o. levensboodschap, afstand t.o. autoreferentie. Deze constanten kunnen een
toetsmodel inhouden voor elke verdere theaterhistorische studie.
C. Tindemans
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John Orrell, The Quest for Shakespeare's Globe, Cambridge UP,
Cambridge, 1983, 187 pp., £20.
Peter Thomson, Shakespeare's Theatre. Routledge & Kegan Paul, London,
1983, 190 pp., £8,95.
Nu er te Londen gedacht wordt aan een heuse reconstructie van de Globe-schouwburg
(tussen 1598 en 1613 Shakespeares speelplaats), onderzoekt J. Orrell gewetensvol
de mogelijke details van de historische theaterruimte op basis van een aantal
afbeeldingen van Londen door de tekenaar W. Hollar. Twee daarvan behoren tot de
vakliteratuur naast een derde die een ets op grond van die tekeningen is; Orrell bewijst
dat een vierde erbij hoort en het panorama pas completeert. Het vinden en invoegen
van dat document is op zich al verdienstelijk maar wat Orrell ermee bewijsbaar
maakt, levert verrassingen en verse kennis op. Technologisch-historisch denkend
stelt (en bewijst) Orrell dat Hollars methode om panoramaschetsen te maken die van
de landmeter is geweest waardoor hij niet enkel Hollars standplaats weet te bepalen
maar ook topografisch te analyseren welke exacte afmetingen aan de details toe te
kennen zijn. Samen met een discussie van de bouwwerftechniek (de roede als
eenheidsmaat) dringt Orrell door tot definitieve dimensies van binnen- en buitenmaten,
podium en toneelhuis, toeschouwersrangen en publiekscapaciteit (om en nabij de
3.350). De Shakespearekunde (uiteraard in relatie met de uitbeelding en de
dramaturgische schikking) wordt er enorm mee uitgebreid. Minder voor specialisten
brengt P. Thompson de synthese van dezelfde schouwburg, de beheers- en
uitbatingsvormen, de dagelijkse praktijk. Aan de hand van drie teksten (Twelfth
Night, Hamlet, Macbeth) worden speelstijl, bewegingspatronen, ruimtegebruik,
decormogelijkheden, akoestische voorwaarden, accessoire-techniek nuchter
uiteengezet, als welgekomen instructie voor aankomende Shakespeare-studenten.
C. Tindemans

Wolfgang Matzat, Dramenstruktur und Zuschauerrolle. Theater in der
französischen Klassik. Wilhelm Fink, München, 1982, 336 pp., DM. 58.
H.T. Barnwell, The Tragic Drama of Corneille and Racine. An Old Parallel
Revisited, Clarendon Press, Oxford, 1982, 275 pp., £17,50.
W.D. Howarth, Molière. A Playwright and his Audience, Cambridge UP,
Cambridge, 1982, 325 pp., hc., £27,50, pb., £7,95.
W. Matzat stelt dat het onderzoeksapparaat van het drama nog steeds niet bevredigt
en wil wetenschappelijke beschrijfbaarheid tegelijk met historisch ‘verstaan’ uittesten
aan de studeerbaarheid van de Franse dramatische classici. Daartoe ontwerpt hij een
structuurmodel voor dramateksten op basis van de communicatiesituatie van het
theater. In aansluiting bij J. Lotman stelt hij het ‘sujet’ voorop, leidt daar de
mogelijkheden tot het ontdekken van dramatisch perspectief uit af (met uitgebreide
theoretisering van intrige en handeling), kruist deze componenten met het theatrale
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perspectief (situatie, handeling, actualisering) en bereikt zo het thematische
beslissingsveld van het wereldbeschouwelijk perspectief. De perspectieventriade
wordt dan pragmatisch gecontroleerd bij Corneille (sujet ‘gloire’), bij Racine
(‘passion’), bij Molière (‘déraison’). Nergens pedant-didactisch, nooit absoluut of
ontoegankelijk, is deze studie een overtuigende bijdrage tot de theorie en pragmatiek
van drama en theater. H. Barnwell gaat in de clinch met de bestaande filologie. Ook
hij werkt, zonder het Lotman-kader, met het begrip ‘subject’; op stevig-traditionele
grondslag vooral thematologisch geïnteresseerd plaatst hij de dramatische functie
van de ‘vraisemblance’ (esthetisch en toch ook half-wereldbeschouwelijk perspectief),
de precieze betekenis van ‘plot’, de problematisering van ‘simplicité’ in een stevige
retorische techniek om daaruit nieuwe zinstoekenning te putten voor het tragische
gehalte en de opvatting van het tragische. Tijdsgeïntegreerde interpretatie zowel als
theatergeconditioneerde analyse leiden tot uitdagende stellingen die bewijzen hoe
springlevend de studie van het vaak als zo verstard gedachte classicistische drama
gebleven is. W. Howarth stelt terecht dat de Molièrestudie recent de morele analyse
vervangen heeft door de esthetische interesse, vaak in even eenzijdige zin; hij gaat
uit van de onscheidbaarheid van beide niveaus. Als correctie (op vooral R. Bray die
Molière als niet-denker behandelde) plaatst hij de professionaliteits-kenmerken van
het theater in Molières tijd centraal en bepleit de visie dat de materialiteit van vele
verwijzingen een standpunt vertegenwoordigt t.o. voelen en weten van pu-
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bliek en periode. Wat Molière met zijn publiek deelt (zonder ze per se bij te vallen)
zijn een aantal houdingen t.o. het verschijnsel mens; waar de farcicale conventie bij
het publiek zich tot ridiculisering beperkt, promoveert Molière dezelfde kenmerken
(ze in vorm en functie herkenbaar houdend) via een gewijzigde lachsystematiek tot
een ideeëncomplex, een beredeneerde variant op de tragische katharsis.
C. Tindemans

Reinhold Zimmer, Dramatischer Dialog und aussersprachlicher Kontext.
Dialogformen in deutschen Dramen des 17.bis 20 Jhts., Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen, 1982, 285 pp., DM. 48.
Ursula Roumois-Hasler, Dramatischer Dialog und Alltagsdialog im
wissenschaftlichen Vergleich. Die Struktur der dialogischen Rede bei den
Dramatikerinnen Marieluise Fleisser (Fegefeuer in Ingolstadt) und Else
Lasker-Schüler (Die Wupper), Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 245 pp.,
sFr. 49.
Andrew K. Kennedy, Dramatic Dialogue. The Duologue of Personal
Encounter, Cambridge UP, Cambridge, 1983, 283 pp., hc., £25, pb., £7,50.
Dat de dialoog het onderscheidingskenmerk van het drama is, kennen we als
clichéwaarheid; dat dit structurele genre-aspect in het Duitse drama belangrijke vormen functie-evolutie weet aan te tonen, bewijst R. Zimmer, polemiserend met P. Szondi,
K. Hamburger en R. Petsch. Waar de dialoog bij Gryphius, Schlegel of Goethe enkel
de spreekstroom tussen de personages uitdrukt, los van de situatiecontext, groeit zijn
functie als medium binnen een situatiekader van buitentalig gedrag en lichamelijke
handeling in het latere drama van Lessing en Kleist over Lenz en Büchner tot
Hauptmann en Brecht, waar de situatie de individuele uitingen determineert en
integreert die, op zich genomen (zoals de literaire analyse al te vaak heeft gedaan)
incoherent zouden blijven. Gebruikt Zimmer de individuele teksten om materiaal
voor een ontwikkelings-synthese binnen bereik te halen, dan staat bij U.
Roumois-Hasler de detailanaloog voorop om tot de interpretatie van de identiteit van
de dialogisch-dramatische opvatting van beide auteurs te komen, tegelijk met recente
linguïstische dialoogconcepten werkend met het oog op het samenstellen van een
(voorlopig) analysesysteem. Bij
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Fleisser blijkt de hermetische dialoog juist de geconcentreerde opening te bieden tot
de herkenbaarheid van de personages en dus van de dramatische situatie en de
thematische kern; bij Lasker-Schüler is het troskarakter van dialogische momenten
afwezig, treft veeleer het geïsoleerde signaal zodat de zelfwerkzaamheid van de
toeschouwer veel actiever uitvalt, terwijl als teksteffect interne ironisering van de
gedragsvormen van de personages ontstaat. De waarde van deze studie ligt vooral
in de aantoonbare twijfel m.b.t. de suggestie van de overeenstemming tussen
dialogische natuurtaalprocessen en dramadialoog. A. Kennedy kiest uit de dialoog
de duoloog, het tweegesprek, beent met reuzepassen doorheen de patronen van het
Europese drama van alle tijden. Mij lijkt minder belangrijk dat deze 3 studies, in zich
methodisch erg verschillend, geen integrale waarheid aanbieden, onaanvechtbaar en
veilig; wel maken al deze niet-willekeurige steekproeven een hypothetische
geschiedschrijving van de dramadialoog (functie en vormcomplex) verdedigbaar.
C. Tindemans

Kari Grimstad, Masks of the Prophet. The Theatrical World of Karl Kraus,
Un. of Toronto Press, Toronto/London, 1982, 297 pp., £26,25.
K. Kraus (1874-1936), betweter van de culturele puurheid, rollenspeler in een
maatschappelijke puzzle, zelfberoepen taaltuinier, volschrijver van het
eenmanstijdschrift Die Fackel (1899-1936), waakhond over de politieke moraal,
wordt door S. liefdevol en kritisch getekend als een zelfensceneerder, een manager
van zelfillusie. Zijn levenslange belangstelling voor het theater (als criticus, als auteur,
als reading-solist) versteent hem langzaam tot posities van zelfbedrog en
realiteitverlies. Voor deze onbarmhartige interpretatie draagt S. chronologisch
materiaal aan: zijn mislukkende acteursdebuut, zijn acteurgeoriënteerde theaterkritiek
(toenemend conservatief en nostalgisch), zijn Weens lokaalpatriottisme, zijn
nuanceloze afwijzing van tegenstanders, zijn nuancerende verdediging van
voorkeursfiguren, zijn poserend profetisme, zijn haat tegen het Burgtheater, zijn
vlucht in eigen teksten en eigen theaterdeclamatie, zijn geslaagde reddingspogingen
van verwaarloosde auteurs (b.v. Nestroy), zijn al bij al defaitistisch idealisme. Artistiek
beoordeeld een falend bestaan; cultuurpolitiek echter een geslaagde pionierfiguur.
De kritikasterige zelfgenoegzaamheid bezit vele facetten van speelse onzin, trefzeker
verbalisme, tijdsgeschikte helderheid maar tevens van niet te verantwoorden
partijdigheid, pathologische afgunst, publieksmanipulatief monopolie. Meer moralist
dan ethicus, meer levenskunstenaar dan tijdspeiler, meer bonmotfabrikant dan
waarheidsproducent, meer estheet-achter-eigen-slot-en-grendel dan een opener van
een nieuw menstype.
C. Tindemans

Russell Jackson (ed.), Plays by Henry Arthur Jones, Cambridge UP,
Cambridge, 1982, 228 pp., hc., £17,50, pb., £5,95.
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H.A. Jones (1851-1929) hangt als dramatisch auteur tussen twee tijdvakken in.
Enerzijds de stroming van het pièce bien faite (technisch meesterschap van het
familiale relatiecliché met oppervlakkige realiteitsafbeelding), anderzijds de
reformistische moraalopvattingen van het laatste kwart van de 19e eeuw (intens
individualisme, normgebonden sociaal verkeer, ethische onzekerheid, presocialistische
behoeften). In een theatertijd, vooral in Groot-Brittannië, waar het spectaculaire van
de decor-en kostuumvorm en het melodramatische van het inhoudsconflict absolute
succeswaarden vormden legt hij zich toe op intelligente figuren, die wel
niet-al-te-zwaar-tillend aan de tijd lijden als er zich affectief best in schikken, die
het literaire idioom beheersen en rechtstreekse herkenbaarheid ontlopen, die via de
dramaturgische doelweg van vertroebeling en tegenspoed de happy-end-illusie
bereiken. Het blijft formule, springt dramatisch niet uit de gegeerde mode, moreel
af en toe wel. De opgenomen teksten (The Silver King, 1882; The Case of Rebellious
Susan, 1894; The Liars, 1897) demonstreren enerzijds de veranderde kracht vergeleken
met de gladde, hypnotische voorgangers, maken anderzijds duidelijk waarom S. een
geliefkoosd haatobject van b.v. G.B. Shaw kon worden.
C. Tindemans
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Reeta Sanatani, Rabindranath Tagore und das deutsche Theater der
zwanziger Jahre. Eine Studie zur Uebersetzungs- und Wirkungsgeschichte
seiner Dramen in Deutschland, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1983, 427
pp., sFr. 85.
Na zijn Nobelprijs voor literatuur (1913) maakte de Indiase dichter en denker R.
Tagore (1861-1941) enkele jaren furore in West-Europa (cfr. F. Van Eeden in
Nederland). Als auteur van drama's, die in een areligieuze maar theïstische
gevoelssfeer zowel vasthouden aan het traditionele India als de overname van
modernistische zweverigheid weerspiegelen, werd hij in de kunstsfeer van afkeer
van het veroordeelde Europa (escapisme en neomystiek) opgenomen en
theosofisch-illusionistisch vertroeteld. De onechtheid, de surrogaatfunctie van deze
vervangingsfilosofie kon niet blijven duren, was te artificieel en binnen enkele jaren
trof je zijn naam enkel nog in de encyclopedie aan. S., land- en taalgenote van Tagore,
heeft diens theaterlotgevallen in Duitsland in kaart gebracht: de vertaalde teksten
(Chitra (opgevoerd van 1916 tot 1924), Der König der dunklen Kammer (van 1920
tot 1927), Das Opfer (van 1921 tot 1925), Das Postamt (van 1918 tot 1929). Ze
beoordeelt zeer kritisch de tweede-, zelfs derdehandsvertalingen (meestal toch uit
het Engels), plaatst deze teksten terug in hun Indiase afhankelijkheid en brengt dan
de receptiekenmerken samen die meer op het exotisme en het charmant-onvertrouwde
steunen dan verwerking, begrip of overname suggereren. Hij bleef uiteraard een
incident; waarom dit echter mogelijk was in het Europa met de kater na 1918 en wat
daar mentaalhistorisch uit voortgekomen is, wordt niet helemaal veronachtzaamd,
verdient toch grondiger aandacht.
C. Tindemans

R.G.A. Boxton, Persuasion in Greek Tragedy. A Study of Peitho, Cambridge
UP, Cambridge, 1982, 247 pp., £20.
Het begrip peitho is een semantisch complex; de kern is een menselijke eigenschap
van het begrijpend inpraten op een medemens om hem affectief-rationeel tot je eigen
standpunt te brengen. Daarnaast ontwikkelde zich de term ook tot het kundige
vermogen precies deze handeling te stellen, vandaar tot een retorisch procédé dat
ook in een minder welwillende zin gehanteerd kan worden. In de Griekse tragedie
is de betekenis geschakeerd aan te treffen. Bij Aischylos staat de bedrieglijke
manipulatie aanvankelijk voorop maar juist door de omslag in positieve zin wordt
conciliatie en dus dikè mogelijk. Bij Sophokles is de rechtstreekse aanwijzing
moeilijker; bij Antigone leidt deze deugd niet tot verzoening, bij Philoktetes treedt
slechts enig resultaat op mits een goddelijke ingreep. Geloof in het gelijk, volharding
en zelfrechtvaardiging wegen dan zwaarder door. Bij Euripides toont Medea nogmaals
de perverse kant maar Hekuba maakt juist dramatisch gebruik van het onaantastbare
gezag van morele integriteit, ook al doet ze onder voor realpolitieke list. Het
vertrouwen in geduldige discussie op ethische grondslag werkt wellicht nog steeds
door in onze praatgrage overlegcomités, al onderscheiden wij niet meer zo best dat
het procédé samenhangt met een ontwikkeling uit een verspreide groepsrelatie op
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basis van lichamelijke kracht naar een gebonden samenleving op basis van mentale
concertatie. Deze studie is een bewijs voor de wijziging in de filologische en
cultuurhistorische belangstelling; niet langer staat ook bij de classicus het elementaire
handwerk voorop maar de exploratie van mentale constanten binnen een zich
voortdurend veranderende menselijke gemeenschap waarvan de dramatische kunst
de moeizame expressie tracht te zijn.
C. Tindemans

Eugene Benson, J.M. Synge, Macmillan, London, 1982, 167 pp., hb., £10,
pb., £3,50.
Klaus Naseband, John Millington Synges dramatische Poesie, Peter Lang,
Frankfurt/Bern, 1981, 196 pp., sFr. 47.
De introductie tot de Ierse dramaschrijver J.M. Synge (1871-1909) die Benson aan
een nieuwe generatie van belangstellenden ter beschikking stelt, legt alle nadruk op
het diepe pessimisme als dramatisch watermerk: binnen de fataliteit van het
essentieel-tragische leven is er ruimte voor pret en obsceniteit. Synge zocht en vond
zijn idioom (incident en karakter) in de taligheid van alledag waarvan de vitaliteit,
de beeldrijkdom, de levensvreugde werden uitgedrukt via een lyrische orchestratie
die het toenmalige publiek van het Abbey Theatre perplex liet. Benson wil hem zien
als een door ziekte getekend, vereenzaamd ongelovig Ier van Britse origine, allemaal
factoren die hem onmogelijk maakten wat hij zelf in zich als opdracht voelde en die
hem tenslotte tot een
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geanticipeerd existentialisme brachten met klemtoon op de levensleegte en tegelijk
de invulling met een lichamelijk elementarisme. Naseband stelt zich tot opdracht
juist het ‘lyrische’ (mij toch te geëxalteerd) karakter van het oeuvre aan te tonen en
vindt die in de vermenging van plattelandstaal en hogekunstvers. Zonder linguïstisch
te worden gaat hij toch uit van het Anglo-Iers als taalsysteem en cirkelt dan traag
terug naar de gebruikswijze die Synge kenmerkt. Daartoe ontwerpt hij het principe
van de kleinste eenheid; een schat van minimale momenten wordt opgedolven maar
ik tref te weinig aandacht aan voor de fundamentele ritmiek die de spanning tussen
volk en kunstenaaar weerspiegelt, zoals ik ook het parodistische element mis. Niet
altijd even pertinent is ook het werkbegrip lyrische waarde, vaak spitsvondig,
herhaaldelijk ook overgeïnterpreteerd.
C. Tindemans

Alfons Höger, Hetärismus und bürgerliche Gesellschaft im Frühwerk Frank
Wedekinds, Wilhelm Fink, München, 1981, 208 pp., DM. 20.
Wedekinds debuutperikelen hangen samen met zijn ongekende openhartigheid in
het uitbeelden van seksualiteitselementen bij voornamelijk vrouwelijke figuren. De
tijd nam dat niet. S. pleit ervoor dit historische misverstand niet langer bij wat
puberteinse prikkelbehoeften te leggen maar fundamenteel in de dramatisering van
kenaspecten met een transcendent gehalte. Terloops bewijzend hoe sterk de
Wedekindfilologie gebukt blijft gaan onder de historische Kutscher-interpretatie (de
vrouw als demonische figuur), neemt S. Die Büchse der Pandora (1894) als centrale
tekst. Wat Wedekind aanvalt, is de disciplinering, de normering van de seksuele
opvattingen in de maatschappij, vooral bij voorlichting en opvoeding. Uit deze afkeer
ontwikkelt hij een agressiviteit tegen alles wat hem steriel voorkomt, lustafkerig,
moreelnormatief, een soort kapitalisering van de psyche. Wat hij in de plaats wil, is
een actieve levensvoering, spontaneïteit, zelfontdekte waarheid. Zijn hedonisme staat
lijnrecht tegenover het tijdsbepaalde egoïsme, de strijd van allen tegen allen. Zo komt
zijn debuutdrama terecht in een sfeer met twee zijden; Wedekind rebelleert tegen
het burgerlijke denken zonder de levensvorm van de burgerlijkheid zelf dramatisch
op te geven. Dat zijn streven tegen dubbele moraal en huichelarij gericht was, strandt
op het misverstand van de miskenning van menselijke realiteit. Tegelijk is zijn logica
onaantastbaar die de seksualiteit als doelwit uitkoos omdat hij dat het thema achtte
op grond waarvan de burgerlijke illusies het meest direct konden worden afgebeeld
zowel als aangetast.
C. Tindemans

Nora Koestler, Strukturen des modernen epischen Theaters. Stanislaw
Wyspianskis ‘Teatr ogromny’ erläutert am Beispiel des Dramas ‘Achilleis’,
Otto Sagner, München, 1981, 246 pp., DM. 40.
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Ook al is L. Wyspianski (1869-1906) niet een auteur die buiten zijn Poolse culturele
kring (waar hij nog steeds frequent wordt opgevoerd) bekend is of nagespeeld wordt,
voor het Poolse theater en voor de internationale dramatiek is hij een belangrijke
factor geweest, nog toegenomen sedert in 1958 met de uitgave van zijn verzameld
werk begonnen werd. S. plaatst Wyspianski als auteur-ontwerper van het
‘monumentale theater’ (teatr ogromny) doelbewust in een niet-Pools interesseveld
als vertegenwoordiger van het totale kunstwerk in het spoor van, hoe verschillend
ook, R. Wagner, via Nietzsches antiekenidee en Shakespeares open dramaturgie.
Met R. Grimm (die zijn model nochtans op Brecht fatsoeneerde) als beschrijver van
het epische drama, ontleedt S. de 26 taferelen van Achilleis (1903, pas in 1925 in
première) als een drama dat voor zijn concept (de actualiteit van de mythe) de
vertrouwdheid met voorafgaande dramaturgische technieken vooronderstelt, voor
zijn eindvorm nochtans vooruitwijst naar wat de spanningsstructuur van de
nietchronologische vertelstroom in juist Brecht gaat uitmaken. Daartoe dient een
analyse die in volledigheid (ontstaansreconstructie, architectuur van de compositie,
handelingsanalyse, conflictinterpretatie, tijds- en ruimtebepaling,
personageconstellatie, taalfunctie, theatraliteit) de gebruikelijke analogieslordigheid
ver achter zich laat. Het resultaat komt erop neer dat Wyspianski een eenzame figuur
in zijn tijd is geweest met de kenmerken van constructieve verwerking van de
dramatische erfenis, het symbolische veelvoud van artistieke ideeën, het plezier van
het experiment.
C. Tindemans
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Dialoog en tolerantie
Grondslag van een humane samenleving
Karl Rahner
Dialoog en tolerantie vormen de grondslag van een humane samenleving. Maar dat
is een stelling die al direct enkele vragen oproept. Als je een bepaalde realiteit de
grondslag, de conditio sine qua non van een andere noemt, ga je er onwillekeurig
van uit dat je van die andere realiteit een duidelijke en ondubbelzinnige voorstelling
hebt. Maar weten wij zo zeker wat dat is, een humane samenleving?
Een vorst die ten tijde van de Reformatie elke tolerantie ten aanzien van andere
confessies dan de zijne afwees, beschouwde dit waarschijnlijk als de enige manier
om in zijn land een humane samenleving tot stand te brengen: een samenleving was
pas dan in alle opzichten humaan, als ze gegrond was op zijn eigen christelijke
principes waarin hij rotsvast geloofde; intolerantie en weigering van dialoog waren
de essentiële voorwaarden voor een humane samenleving. En alle fascistische en
ook radicaal socialistische maatschappijvormen van dit type huldigen eigenlijk
dezelfde opvatting: intolerantie op wereldbeschouwelijk vlak is uiteindelijk een
dwingende noodzaak om tot een reëel maatschappelijk welzijn voor zoveel mogelijk
mensen te komen, tot een waarachtig humanisme. Intolerante dwangmaatregelen
moeten hun staats- en maatschappij-ideologie verdedigen. Als wij nu zeggen dat
dialoog en tolerantie de grondslag vormen van een humane samenleving, dan zetten
wij een ander begrip van ‘humane samenleving’ voorop, we zeggen eigenlijk niets
anders dan dat tolerantie en dialoog wezenlijke kenmerken van een humane
samenleving zijn, en die stelling heeft veel weg van een tautologie. Een humane
samenleving is slechts denkbaar als er ruimte is voor een zo onbegrensd mogelijke
tolerante dialoog onder alle medeburgers. En omgekeerd: dialoog en tolerantie vormen
de eigenheid van een humane samenleving. Maar ook dan rijzen er nog vragen en
blijft voorzichtigheid geboden. Wat mensen onder ‘dialoog’ en ‘tolerantie’ verstaan,
is in de loop van de geschiedenis niet altijd hetzelfde geweest. De Griekse polis geldt
als het prototype van vrijheid en dialoog en toch huldigde zij het - voor haar
vanzelfsprekende - principe dat een economie zonder slaven onleefbaar was en dat
zij het
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recht had om een Socrates wegens goddeloosheid ter dood te veroordelen. Het
christendom roemt de vrijheid van de christen mens, en toch was de geschiedenis
van het christendom, van ons uit gezien, een verschrikkelijke geschiedenis van
intolerantie, ketterjacht, godsdienstoorlogen en een door kerkelijke en wereldlijke
gezagsdragers opgelegde gewetensdrang.

Grenzen van dialoog en tolerantie - het algemeen belang
Juist die geschiedenis noopt ons echter tot voorzichtigheid en bescheidenheid. Kunnen
wij vandaag de dag in alle omstandigheden onvoorwaardelijk tot dialoog bereid zijn?
Mogen we een dialoog nooit stopzetten of afbreken vóór alle partners het helemaal
eens zijn geworden? Kan men zich in het maatschappelijk leven aan elke beslissing
onttrekken die niet op een door dialoog bereikte algemene consensus steunt? Wie
bepaald in laatste instantie of in een dialoog alles ten gronde ‘uitgepraat’ is? Wie
formuleert een voor iedereen bindende conclusie? Kan een dialoog überhaupt uit
zichzelf tot een eindresultaat voeren? En verder: kunnen wij zomaar altijd en overal
tolerant zijn?
Vaak wordt gezegd (ook in moderne kerkelijke uitspraken zoals in Vaticanum II)
dat tolerantie ten aanzien van de vrijheid van het individu haar grens vindt in het
algemeen belang: de vrijheid van het individu mag het algemeen belang niet schaden.
Tegenwoordig tracht men uit het begrip ‘algemeen belang’ die factoren te elimineren
die verband houden met religieuze overtuigingen, om vanuit een aldus geseculariseerd
concept alle religieuze controversen bij voorbaat de pas af te snijden. Maar werkt
dat zo trefzeker? Getuigt het b.v. van flagrante onverdraagzaamheid als sommige
officiële scholen in de VS de evolutieleer uit hun programma willen weren? Kan
men van intolerantie en discriminatie ten aanzien van een atheïstische
wereldbeschouwing gewagen als er, zoals b.v. in Duitsland, aan de staatsuniversiteiten
wel faculteiten voor theologie zijn, maar geen enkele faculteit die een radicale en
atheïstische godsdienstkritiek op haar programma heeft?
Zelfs als je aanneemt dat ook in een moderne, progressieve maatschappij nog
resten van intolerantie moeten worden weggewerkt, blijft het nog altijd de vraag:
wàt is nu precies het echte algemeen belang en wie maakt dat uit? Want ook in de
meest verlichte en tolerante maatschappij heeft het algemeen belang nog altijd het
recht en de plicht zich tegen de willekeur van het individu te weer te stellen, desnoods
zonder de instemming van dit individu. Het heeft dus het recht in zekere zin intolerant
te zijn, als
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men onder die term verstaat: de reglementering van andermans vrijheid zonder diens
instemming. Als deze soort vrijheidsbeperking, deze soort intolerantie nooit helemaal
te vermijden is en in geen enkele bestaande maatschappij vermeden wordt, wie
bepaalt dan het algemeen belang dat een dergelijke intolerantie legitimeert?
In een samenleving waar (afgezien van een paar delinquenten) geen
noemenswaardig meningsverschil bestaat over de inhoud van het unaniem erkende
‘algemeen belang’, is deze vraag irrelevant. Als er echter ook over fundamentele
aspecten van dit begrip grondige meningsverschillen bestaan, hoe maakt men dan
uit hoe ver dialoog en tolerantie kunnen gaan? Terecht kan men zeggen dat de inhoud
van het concept ‘algemeen belang’ historisch evolueert en door de samenleving
telkens opnieuw gedefinieerd moet worden. Maar dan blijft ieder individu nog altijd
in geweten geconfronteerd met de prangende vraag naar welke normen hij zich moet
richten als hij het zijne wil bijdragen aan die steeds nieuwe evaluering van de
begrippen ‘algemeen belang’, ‘reëel mogelijke dialoog’ en ‘echte tolerantie’.
Naar welke tolerantie moet men streven, hoe kan men de dialoog onbegrensd open
houden, als men toch niet zomaar ongenuanceerd kan aannemen dat elke mogelijke
grens uitgesloten moet worden? Men kan b.v. vanuit moreel standpunt abortus
afkeuren en toch, bereid tot dialoog en tolerantie, toegeven dat abortus niet onder de
strafwet hoeft te vallen. Men kan er misschien in dialoog over discussiëren of hulp
bij een duidelijk bewuste zelfmoord strafrechtelijk vervolgd moet worden, of dat uit
hoofde van het algemeen belang geëist moet worden of niet. Maar er zijn toch ook
normen en praktijken (zoals in het nationaal-socialisme b.v.) die voor een tolerante
dialoog onder gelijkberechtigden gewoon niet in aanmerking komen.
Wat daarvoor wel in aanmerking komt en wat niet, waar de wezenlijke grenzen
van de tolerantie liggen, is echter meestal niet zo duidelijk uit te maken. En bijgevolg
kun je de mensen niet zo gemakkelijk in twee categorieën opsplitsen: de enen pro,
de anderen contra dialoog en tolerantie. Over de vraag naar het wezen van een
‘authentiek humanisme’, en dus naar wat ‘tolerantie’ en ‘dialoog’ moeten zijn, zullen
wel altijd meningsverschillen blijven bestaan.
Dat stemt tot resignatie. Natuurlijk kan men opmerken dat misschien juist die
situatie die iedereen wel zal erkennen, meebrengt dat we altijd bereid moeten blijven
tot een zo ruim mogelijke tolerantie, een zo open mogelijke dialoog: dààrover zouden
alle mensen het toch eens kunnen zijn. Maar ook deze conclusie zal niet door iedereen
geaccepteerd worden, er zullen
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altijd mensen zijn die menen dat zij anderen eventueel intolerant tot geluk moeten
dwingen, een opvatting van ‘legitieme intolerantie’ die b.v. in islamitische staten en
communistische landen gehuldigd wordt. Ons, ‘westerlingen’, die zulke met dwang
opgelegde staatsideologie verwerpen, kan men aanwrijven dat ook wij toch ook
grenzen stellen aan onze tolerantie wanneer wij ons beroepen op het algemeen belang.
Het onderscheid met de intolerante staatsideologie zou dan uitsluitend liggen in een
verschillende interpretatie van dit voor iedereen dwingende algemeen welzijn. Daarop
zullen wij dan weer repliceren dat voor ons dit begrip veel ruimer en toleranter is
dan in die staatsideologieën; wij geven vrijheid de voorrang boven een met dwang
opgedrongen algemeen welzijn; echt algemeen welzijn is voor ons slechts denkbaar
met een zo groot mogelijke individuele vrijheid, die immers wezenlijk deel uitmaakt
van het menselijke welzijn. Ons in het Westen lijkt dit een absoluut valabele
redenering. Maar anderen kunnen dan weer de vraag opwerpen, of onze tolerantie
niet juist het algemeen welzijn dodelijk bedreigt en dus ook de vrijheid zelf de facto
in de wortel aantast. Of scherper gesteld: of de libertaire tolerantie in het Westen het
algemeen belang niet louter tot het functioneren van een consumptiemaatschappij
reduceert en door gebrek aan een authentiek humanisme ad absurdum leidt.
Uit al deze overwegingen blijkt duidelijk de problematiek rond tolerantie als begrip
en als ideaal. Tolerantie, onafhankelijk van het algemeen welzijn, is gewoonweg
ondenkbaar. Hieruit volgt echter een metafysisch probleem: hoe moet dit algemeen
welzijn nauwkeuriger geïnterpreteerd en bepaald worden? Een historisch en
sociaal-politiek probleem ook: waar ligt het steeds opnieuw te realiseren evenwicht
dat een bepaalde maatschappij in een bepaalde periode wenst te bereiken tussen de
vrijheid van het individu en afzonderlijke groepen enerzijds en de noodgedwongen,
door de structuur van de samenleving geconditioneerde vrijheidsbegrenzing
anderzijds. Dit evenwicht kan niet eens en voor altijd vastgelegd worden, maar is
onderworpen aan een historische evolutie. Daarom blijft het uiteindelijk, individueel
en collectief, een existentieel probleem hoe dit vergelijk in een bepaalde maatschappij,
in een bepaalde situatie en tijd, door vrije belissing tot stand moet komen en of die
gemeenschap ook in de toekomst de concrete realisering ervan consequent wil
doorvoeren. Wij met onze westerse traditie zullen, zo hoop ik althans, resoluut voor
een vrijheidslievende maatschappij opkomen, maar dan moeten we wel beseffen dat
die op vrijheid gerichte maatschappij en de daarmee samenhangende concrete
tolerantie nog verder uitgebouwd moet worden en dat tolerantie niet als enige en
absolute maatstaf voor ons bestaan kan gelden.
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Tolerantie als christelijk appèl
Als we het probleem vanuit een heel andere invalshoek bekijken, kunnen we misschien
het finaal christelijk aspect en de radicaliteit van de eis tot verdraagzaamheid beter
belichten. Vooraf willen we echter nogmaals beklemtonen: als we zeggen dat het
christendom een radicale eis tot tolerantie inhoudt, beweren we helemaal niet dat de
christenheid en de kerk in de loop van hun 2.000-jarige geschiedenis die tolerantie
ook altijd in de praktijk hebben gebracht. Te vaak en te lang was in ontstellende mate
het tegendeel het geval, al mag het dan vanzelfsprekend heten dat alles wat in de
geschiedenis staat slechts langzaam tot zijn ware wezen komt. Steeds blijft er een
kloof tussen wat het is en wat het zou moeten zijn. Noch een aanklacht, noch een
apologie in verband met de concrete houding van de kerk inzake tolerantie is hier
echter aan de orde.
We willen het veeleer hebben over de tolerantie zoals ze zou moeten zijn, de
tolerantie die noodzakelijk volgt uit het fundamentele inzicht in de menselijke vrijheid,
uit een zelfverstaan van de mens dat tegelijk christelijk en voor ieder mens
toegankelijk is. In deze korte bijdrage kunnen we uiteraard geen metafysische en
christelijke antropologie ontwikkelen. We houden het hier dus bij een grondprincipe
dat gemeengoed is - of althans zou moeten zijn - van elk echt humanisme en waartoe
ook het christendom en de kerken na een lang, door het christendom zelf geïnspireerd
proces gekomen zijn: het besef dat ook het onoverkomelijk dwalende geweten een
absolute ethische norm is, waaraan de mens, door niemand gehinderd, voor zichzelf
en voor God onvoorwaardelijk moet gehoorzamen. En daaruit volgt een eis tot
tolerantie die alle louter utilitaire overwegingen omtrent vreedzame coëxistentie van
diverse mensen en opinies verre overstijgt.

Het dwalende geweten
De vraag, hoe dit absolute oordeel van het geweten metafysisch en theologisch nader
te duiden is, laten we voorlopig open. Houden wij het bij een categorische imperatief
van de plicht als ultiem fundament van de menselijke existentie en vrijheid? Verklaren
wij die verplichting vanuit een voorafgaande kennis omtrent God en Gods wil? Of
zien we juist door het absolute karakter van het gewetensoordeel in wat met ‘God’
bedoeld zou kunnen zijn? Als christelijk theoloog stel ik wel voorop dat het absolute
karakter van een morele verplichting iets te maken heeft met wat wij God
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noemen, al zal ik dat verband hier niet expliciteren. Ik ga er in ieder geval van uit
dat er in de menselijke existentie zo iets als een absolute verplichting bestaat die niet
louter psychologisch, utilitair of sociologisch geïnterpreteerd kan worden.
Het absolute karakter van een gewetensoordeel blijft ook gelden als het geweten
zich objectief vergist. Dat betekent natuurlijk niet dat iedere willekeurige opinie,
iedere willekeurige smaak of elk vooroordeel aanspraak kan maken op het predikaat
‘gewetensoordeel’. Bij zulke vrijblijvende opvattingen oordeelt men immers niet
met ultieme bittere ernst en volle existentiële inzet. Niettemin blijft het waar: als een
mens in een gegeven situatie moet handelen en een besluit moet treffen en hij in het
raam van de mogelijkheden die hem ter beschikking staan, in eer en geweten, zoals
wij zeggen, een bepaalde beslissing als juist en moreel verantwoord beschouwt
tegenover een andere die hij eventueel ook zou kunnen nemen, dan is dit oordeel
voor hem een absoluut bindende gewetensplicht.
De dagelijkse ervaring leert ons dat een dergelijk oordeel volgens objectieve
ethische normen verkeerd kan zijn. Toch kan het ook dan een echt gewetensoordeel
zijn dat voor de betrokkene absoluut bindend is. Dat is een stelling die minstens
sedert Thomas van Aquino principieel en algemeen erkend wordt in de christelijke
moraaltheologie en van de radicale consequenties ervan voor godsdienst- en
gewetensvrijheid is de kerk zich, zij het langzaam en in een langdurig proces, bewust
geworden, zoals het Tweede Vaticaans Concilie duidelijk heeft laten zien.
De opvatting dat een beslissing van de mens die uit de diepste kern van zijn bestaan
opwelt, absoluut bindend kan zijn, ook al is ze objectief verkeerd, is niet zo
vanzelfsprekend als wij tegenwoordig misschien denken, nu vandaag de dag iedereen
al te zeer geneigd is elke willekeurige opinie die hij helemaal niet radicaal wenst te
verantwoorden, tot gewetensoordeel te promoveren. Maar de moraaltheologie erkent
dat het mogelijk is en maakt geen enkele restrictie wat het object van zulk een oordeel
betreft. Dat betekent, nogmaals: het oordeel van een mens omtrent een concrete
houding of beslissing kan verkeerd zijn en toch een authentiek, radicaal
gewetensoordeel zijn dat absoluut bindend is en waarvoor hij de verantwoordelijkheid,
waarin uiteindelijk zijn radicaal vrije wilsbeschikking gerealiseerd wordt, niet op
een ander kan afwentelen.
Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. We weten maar al te goed dat we ons vaak
vergissen, ook op het gebied van de ethische waarden. Dat een verkeerd oordeel
desondanks een authentiek gewetensoordeel kan zijn en dat wij ook in Gods ogen
kwaad doen als wij het niet volgen, is niet zo evident. En toch sluiten de christelijke
moraaltheologie en de principes van
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een humane en christelijke levensbeschouwing de mogelijkheid van zo'n onjuist en
toch absoluut bindend gewetensoordeel niet uit, hoezeer ook ‘onjuist’ en ‘absoluut
bindend’ tegenstrijdige begrippen schijnen te zijn. ‘Niet zelden gebeurt het’, zegt
Vaticanum II, ‘dat het geweten dwaalt vanwege een onoverkomelijke onwetendheid,
maar daarmee verliest het nog niet aan waardigheid’.

Waardigheid van de vrijheid
Belangrijk lijkt mij vooral het volgende. Wat wij in het normale taalgebruik tolerantie
noemen, is niet alleen een parool voor een vreedzaam samenleven waarin mensen
met diverse aspiraties en opinies een modus vivendi vinden zonder dat er fysisch
geweld aan te pas komt, het is veeleer het respect voor de vrijheid van de ander, voor
zijn of haar gewetensoordeel dat voor hem of haar ook dan absoluut bindend kan
zijn als ik, objectief gesproken misschien terecht, vind dat het absoluut verkeerd is.
Omdat en inzoverre ook een objectief onjuist gewetensoordeel absoluut bindend kan
zijn, heeft het een absolute (wat niet wil zeggen ‘oneindige’) waarde, die
onvoorwaardelijk door anderen gerespecteerd moet worden. In het Concilie
argumenteerden de tegenstanders van de leer over de godsdienstvrijheid dat de
dwaling geen enkel recht van bestaan heeft. De voorstanders repliceerden: niet de
dwaling op zichzelf heeft rechten, wél de mensen die dwalen. Terecht. Immers, ook
een objectief onjuist gewetensoordeel doet geen afbreuk aan de waardigheid van het
geweten, de waardigheid van de vrijheid en de strikt persoonlijke, door iemand anders
over te nemen verantwoordelijkheid, die door ieder ander gerespecteerd moet worden.
Tolerantie is dus niet louter een spelregel waaraan intelligente, pragmatische burgers
zich houden om met elkaar in vrede te kunnen leven. Het is de erkenning van de
absolute waarde van de menselijke vrijheid en persoonlijkheid, die verkracht en
genegeerd wordt als ze moet wijken voor de louter objectieve juistheid van een inzicht
of een beslissing. Ook het christendom heeft eeuwen nodig gehad om uit dit respect
ook voor het dwalende geweten de uiterste consequenties voor de concrete
samenleving te trekken, om te erkennen dat tolerantie iets te maken heeft met de
essentie van de mens als vrij subject, dat tolerantie ook betracht moet worden waar
ze niet door de fysische overmacht van de tegenstander afgedwongen wordt en
niemand verhinderd kan worden intolerant te zijn, ja, zelfs daar waar ik er absoluut
van overtuigd ben dat ik het juist voorheb en eigenlijk voor het welzijn van de
tegenstander zelf opkom, en mijn intolerantie
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andermans vrijheid wegneemt of onrechtmatig beperkt. Alleen in vrijheid kan de
ander zijn wie hij wil en moet zijn: een vrij mens, wiens realiteit, zover dit mogelijk
is, in zijn eigen handen ligt. Zo gezien vindt tolerantie haar oorsprong in een
zelfverstaan van de mens dat zowel westers humaan als authentiek christelijk is en
waarvan we wensen dat alle mensen het delen.

Tolerantie en intolerantie
Hier raken we pas echt de kern van het probleem. Denken we even terug aan wat we
in het eerste deel van onze analyse zeiden: tolerantie is een legitiem en noodzakelijk
goed, maar ze heeft haar grenzen. Het algemeen belang staat niet toe dat overal alles
getolereerd wordt. Ook het besef dat in dat algemene welzijn het recht van de een
begrensd wordt door het gelijke recht van de ander of de anderen, verandert daar
niets aan. Nu zeggen we: tolerantie is de erkenning van de vrijheidsruimte die een
vrij subject uit hoofde van zijn persoonlijke waardigheid toekomt en die het nodig
heeft om zichzelf te kunnen zijn; en we voegen daaraan toe: deze ruimte houdt niet
op waar de vrijheidsruimte van de ander begint, maar ze is in wezen onbegrensd.
Als we tolerantie zo verstaan, zijn conflicten onvermijdelijk. Ze postuleert een
ruimte voor de een die al ingenomen is of ingenomen kan worden door de vrijheid
van een ander. De reële vrijheidszones van de diverse vrije subjecten zijn immers
niet van elkaar gescheiden, maar overlappen elkaar. Het is niet zo dat er a priori één
vrijheidsruimte voor allen zou zijn die door vreedzame overeenstemming zo onder
de vrije subjecten verdeeld kan worden, dat er geen conflict meer ontstaat, dat niemand
méér ruimte voor zich opeist dan die nog niet door een ander werd opgeëist. De
vrijheid die door déze tolerantie gegarandeerd moet worden, is conflictgeladen: door
het algemeen belang en de vrijheid van anderen worden haar grenzen opgelegd die
ze zich uit zichzelf niet zou opleggen.
De tolerantie die zich door het algemeen belang grenzen laat opleggen, is intolerant
tegenover de tolerantie die de vrijheidsruimte van het subject geen enkele grens
oplegt. Natuurlijk is het zo dat een vrij subject zich ook intrinsieke normen oplegt
en geen grenzeloze subjectiviteit wil of kan zijn. Maar in principe zal het vaak naar
zelfrealisaties streven die de facto door de tolerante werkelijkheid van anderen
onmogelijk worden gemaakt. De realiteit is nu eenmaal niet zo dat alles altijd van te
voren harmonisch in elkaar past.
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Misschien klinkt dit allemaal een beetje abstract. Ik wil vooral al te voorbarige en
goedkope oplossingen van dit complexe probleem vermijden. Een mens moet in zijn
privé en sociaal leven vaak intolerant zijn tegenover de een om tolerant de vrijheid
van een ander te garanderen en open te houden. Deze bittere noodzaak bepaalt mede
de existentie van de mens, al verhelen wij ons dat vaak en schijnen wij soms te slagen
in de krachttoer, iedereen zijn vrijheid te laten zonder die van een ander in het gedrang
te brengen. Om tolerant te kunnen zijn, is er altijd een stuk intolerantie nodig, ja,
intolerantie is vaak de voorwaarde voor een vrijmakende tolerantie. Maar het pijnlijke
hiervan is, dat er geen ondubbelzinnige en duidelijk te hanteren principe voorhanden
is dat de juiste dosering van tolerantie en intolerantie, van tolerantie voor de een door
intolerantie tegenover de ander en omgekeerd eens en voorgoed zou kunnen bepalen.
Wie zou een dergelijke stelregel glashelder kunnen formuleren? Levert de hele
menselijke geschiedenis met haar steeds weer oplaaiende conflicten tussen vrijheid
en dwang, met haar steeds weer herhaalde pogingen om zoveel mogelijk vrijheid te
stichten en zo weinig mogelijk dwang te dulden, niet doorlopend het bewijs dat zo
iets als een concreet hanteerbaar principe voor de verzoening van alle conflicten
gewoonweg niet bestaat?
Er moet zoveel mogelijk ruimte voor vrijheid zijn, zo weinig mogelijk remmende
en intolerante dwang. Maar wat betekent ‘zoveel mogelijk’ en ‘zo weinig mogelijk’,
als vrijheid een ethische noodzaak is en dwang er toch ook moet zijn, omdat vrijheid
anders niet eens mogelijk is? Een principe hiervoor is er niet. Bestond het wel, dan
zou de geschiedenis stilstaan en opgeheven zijn. Noch een socialisme dat in functie
van het algemeen belang iedereens vrijheidsruimte wil beperken en met dat van alle
anderen verzoenen, noch een absoluut liberalisme dat iedereen vrijheid wil geven,
kunnen dit principe waarmaken. Onvermijdelijk staan wij in de geschiedenis en
daarin wordt de concrete dialectische coëxistentie van vrijheid en noodzaak steeds
opnieuw en steeds weer anders gedefinieerd.

Voorrang voor de vrijheid
Eén ding is echter mogelijk en moet voor ons een dwingende plicht zijn. In laatste
instantie primeert de vrijheid. Onafwendbare noodzaak kan zich voordoen, dwang
en beperking van de vrijheid kunnen nodig zijn, maar zij moeten zich verantwoorden
voor het tribunaal van de vrijheid en niet andersom. Daar kan een mens radicaal
achterstaan. Of hij of zij dat inder-
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daad doet, of hij of zij die gedragslijn alleen van anderen eist en ze zelf niet naleeft,
is misschien het gemakkelijkste te verifiëren aan de hand van de volgende vraag:
stel dat je niet akkoord gaat met iemands opvattingen en het ligt in je macht om de
realisatie ervan te verhinderen - ben je ook dan nog echt bereid zijn vrijheid te
respecteren in zoverre je er anderen niet door benadeelt? Ben je bereid, in de mate
van het mogelijke, met nooit aflatend geduld, langs de weg van de dialoog, te
achterhalen hoe de ander (of een andere sociale groep) wil zijn en zichzelf wil zien?
Een eerlijk antwoord op deze vraag kan een concrete aanwijzing zijn of er werkelijk
sprake is van tolerantie en bereidheid tot dialoog. Maar aangezien ook hier de restrictie
geldt ‘in de mate van het mogelijke’, kan de oprechtheid van het antwoord uiteindelijk
slechts afgewogen worden in de eenzame diepte van het persoonlijk geweten dat
alleen door God beoordeeld kan worden. Van daaruit kan de theoloog de bewering
wagen, dat ieder eens ook voor God zal moeten verantwoorden of hij de naaste.
individueel en collectief, zijn oereigen en onvervreemdbaar recht of vrijheid niet
heeft onthouden, of hij dus in die zin tolerant is geweest en bereid tot dialoog.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

397

De joden in de Sovjetunie
Robert Hotz
Van de zevende tot de elfde eeuw bestond tussen de Dnjepr en de Kaspische Zee een
machtig rijk van Chasaren, Turken die het mosaïsche geloof aanhingen en het
Hebreeuws schrift gebruikten. Of daarvan iets opgenomen is in het Oosteuropese
jodendom, weten we niet met zekerheid. Wat we wel weten is dat het Oosteuropese
jodendom zijn ontstaan vooral te danken heeft aan wat in West-Europa gebeurde in
de Middeleeuwen. De kruistochten veroorzaakten een anti-joodse stemming die tot
bloedige vervolgingen leidde. De joden werden al benijd en gehaat vanwege hun
positie in handel en kredietwezen. Toen de pest uitbrak werden zij de grote zondebok.
Velen van hen, vooral een grote groep in het Rijnland, zochten hun heil in emigratie.
Polen bood daartoe een goede mogelijkheid. Oost-Europa was nog onderontwikkeld
en de Poolse hertogen zagen in de immigratie van deze westerse joden een kans om
hun economie aan te zwengelen. Zij zegden hun belangrijke privilegies toe:
rechtszekerheid, vrijheid van godsdienst en... recht op vrije handel, kredietwezen en
grondbezit. Toen de Poolse clerus in de dertiende eeuw hun godsdienst- en
handelsvrijheid probeerde te beknotten, stelden de vorsten hen direct onder de kroon,
gaven hun een grote mate van zelfbestuur en de vrijheid om zich in eigen
gemeenschappen te organiseren. Al vlug gingen de joden een overheersende rol
spelen in handel en kredietwezen. Rijke kooplieden en geldschieters investeerden in
de veertiende en vijftiende eeuw niet alleen in grondeigendom, maar ook in de
koninklijke munt en de zoutmijnen1.
De pogroms van 1349 hadden al veel joden uit Silezië naar Groot-Polen gedreven,
maar de grootste immigratie, nog steeds krachtig gesteund door de vorsten, had plaats
in de zestiende eeuw. Rond 1500 waren er nog maar 50.000 joden; tegen 1650 reeds
meer dan een half miljoen, d.i. ongeveer 5% van de hele bevolking van
Polen-Litouwen. Polen werd het grote verzamelpunt van de uit het Westen verdreven
joden: ‘het zwaartepunt van het jodendom werd van het Westen naar het Oosten
verlegd. Het Oosten werd een reusachtig reservoir voor de toekomst. Vandaar stamt

1

Marian Fuks, Zygmunt Hoffman, Maurycy Horn, Jerzy Tomaszewski, Poolse Joden,
Warschau, 1983, p. 10.
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het merendeel van de huidige joden af’2. De Aschkenazim, de Duitse joden, vormden
hierin duidelijk het voornaamste element. Zoals de Sefardim, Spaanse joden, het
Ladino of judeo-Spaans bewaarden in de Osmaanse verbanning, brachten de joden
uit het Rijnland hun eigen taal mee naar het Oosten: een middelhoogduits dialect,
vermengd met Hebreeuwse, later ook nog met Slavische uitdrukkingen; als Jiddisch
werd het de omgangstaal van de joden in het Oosten.

De eerste grote klap voor de oostjoden
Onvermijdelijk riepen het toenemend aantal joden en hun economische macht
weerstand op. De steden werden economisch belangrijker, de lagere adel won aan
politieke invloed, de kerkelijke hiërarchie breidde door grondbezit haar macht uit:
zij zochten de joodse concurrentie in te dijken. Zo werden de joden het recht op
handel drijven in de steden en de belastingpacht ontnomen.
In de buitenlandse handel konden de joden, dank zij hun internationale betrekkingen
zich nog handhaven. En de ambachtslieden vormden eigen gilden; uit de christelijke
waren zij uitgesloten. Joden bleven ook optreden als rentmeesters, kooplieden en
herbergiers. Zo kwamen zij ook in de Oekraïene, waarnaar het Pools-Litouwse rijk
zich steeds verder uitbreidde. Joden werden een belangrijk element in de Poolse
kolonisatie, maar dat haalde hun dan ook de haat van de gekoloniseerden op de hals.
De Grieks-orthodoxe bevolking in Oekraïene werd door de katholieke Poolse
landheren als lijfeigenen uitgebuit. Hun gronden, molens, herbergen, handelszaken
kwamen onder het beheer vooral van joden. De hoge pachtbedragen die zij daarvoor
moesten betalen, verhaalden zij op de Oekraïeniërs.
Het kwam tot opstanden. Die van de Kozakken, onder Bogdan Chmelnizki, die
zich in eerste instantie tegen de Poolse en katholieke overheersing keerde, keerde
zich algauw tegen de joden als de instrumenten van de verdrukking. In 1648-1651
en 1654-1655 richtten de Kozakken een verschrikkelijk bloedbad aan onder de joodse
bevolking. Daarbij kwam in 1655 nog de inval van de Zweden in Polen. Zij ontzagen
de joden. Maar dat leidde er dan weer toe dat, toen de Polen hun land heroverden,
zij de joden beschuldigden van collaboratie met de Zweden. Honderden joden werden
vermoord, nu door de Polen.

2

Werner Keller, Und wurden zestreut unter alle Völker, München, 1966, p.
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In die Kozakken-opstanden en in de Pools-Zweedse oorlog werden tussen 1648 en
1656 ongeveer 100.000 joden gedood en duizenden door de Tataren als slaven
verkocht. Deze klap was voor de joden zoveel als een derde vernietiging van hun
bestaan als volk. Zij achten zich niet meer veilig in Oost-Europa en begonnen terug
te trekken naar het Westen.
Het was een beslissende wending voor het Oosteuropese jodendom. De grote
bankiershuizen verdwenen en de joodse gemeenschappen, de kahale, verarmden
zozeer dat ze krediet moesten opnemen in plaats van verlenen. Bovendien trad het
principe van de collectieve verantwoordelijkheid in werking: de hele gemeenschap
moest instaan voor de schulden van ieder afzonderlijk. Omdat de rijke leden van de
kahale het meestal voor het zeggen hadden, kwam het ook tot interne spanningen
binnen de gemeenschappen. De gilden probeerden zich aan de kahale-oligarchie te
onttrekken. Wrijvingen waren er ook met de christelijke concurrenten. De botsingen,
waarin religieuze factoren meespeelden, mondden vaak uit in ware pogroms. Bijzonder
scherp waren de tegenstellingen in de Oekraïene, waarnaar de joden in het begin van
de 18e eeuw teruggekeerd waren. Bij de boerenopstand tegen de Poolse adel in 1768
vielen opnieuw tienduizenden joden. Toen op het einde van de 18e eeuw Polen
verdeeld werd tussen Oostenrijk, Pruisen en Rusland, werd de situatie voor de intussen
meer dan een miljoen Oosteuropese joden nog hachelijker.

De joden in het Russische tsarenrijk
Tot in de 17e eeuw mochten joden zich niet in Rusland vestigen. Voor de Orthodoxen
waren zij ‘christoprodawzy’, ‘Christusverkopers’ en dit religieuze antisemitisme was
ook de officiële leer in het tsarenrijk3. Maar deze ideologie werd achterhaald door
de feiten, met name de Russische expansie naar het Westen. Een kleine joodse groep
was al in 1667 in het Rijk opgenomen toen de oostelijke Oekraïene bezet werd. Toen
in 1795 grote delen van Oost- en Centraal-Polen geannexeerd werden, kreeg Rusland
ongewild een aanzienlijk aantal joodse inwoners en zat het met zijn jodenvraagstuk
opgezadeld. De joden waren in het tsarenrijk niet te benijden. Sinds Katharina II
(1729-1796) werden zij buiten het centrum van het Rijk gehouden. Alleen in de
zuidelijke en westelijke districten kregen zij steeds strenger afgegrensde
woongebieden toegewezen; op den duur werden zij

3

Bernard Feron, Gott in Sowjetrussland, Essen, 1963, p. 101.
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zelfs uit de dorpen verjaagd en in steden en marktplaatsjes samengedreven. Daar
leefden zij met honderdduizenden dicht opeengepakt in armoede. De pesterijen
waarmee Nikolaas I (1825-1855) ze tot assimilatie wilde dwingen, waren nog erger
dan de wetten van de katholieke kerk ten tijde van de contrareformatie4.
Maar dit pakte heel anders uit dan de tsaar zich had voorgesteld. Het enge
samenleven versterkte de eigen tradities en verhinderde grotendeels het binnendringen
van ideeën uit de westerse Verlichting. De joodse bevolking gaf niet om integratie
en verzette zich tegen russificering. Toen Alexander II (1855-1881) de rijke joodse
industriëlen, bankiers en groothandelaars en de intellectuelen meer vestigingsvrijheid
verleende, maakte slechts een 5% van de joden daar gebruik van. En toen dezen naar
emancipatie in de Russische maatschappij gingen streven, stoten zij op verbitterde
weerstand van die maatschappij5. Toen Alexander II in 1881 bij een aanslag om het
leven kwam, braken in Zuid-Rusland bloedige jodenvervolgingen uit, pogroms die
tot 1920 voortduurden. Opnieuw werden duizenden joden vermoord. Of dit spontane
uitbarstingen van antisemitisme waren of georganiseerde acties om de volkswoede
af te leiden is nog steeds niet opgehelderd. In paniek vluchtten bijna een miljoen
joden weg. Toekomst hadden zij in Oost-Europa nog nauwelijks toen de nieuwe tsaar
Alexander III (1881-1894), om het volk te sussen, opnieuw tot repressie overging.
Vanaf 1890 werden de joden weer brutaal in getto's gedreven. De toegang tot
universiteiten en gymnasia werd streng beperkt, grondbezit werd verboden en 150.000
joden werden uit het land gewezen. Binnen de kortste tijd nam het aantal
getto-bewoners met ongeveer een miljoen toe, zonder dat daarvoor enige voorziening
kon worden getroffen. De getto's werden krottenbuurten. Toch leefden bij de
volkstelling van 1897 nog 5,2 miljoen joden onder tsaristisch bewind, dat was bijna
de helft van de totale joodse wereldbevolking. Volgens een rapport van een commissie
van het ministerie van justitie (1888) leefden 90% van de joden onbemiddeld, bijna
als proletariërs, van de hand in de tand, in onmenselijke hygiënische omstandigheden6.
Rond de eeuwwisseling leefden 80% van alle joden in de steden van West-Rusland,
waar ze soms de meerderheid van de bevolking uitmaakten. 74% waren werkzaam
in de handel, ambachten en industrie, terwijl de Russen voor 74% in de landbouw
werkzaam waren.

4
5
6

Werner Keller, o.c., p. 493.
Bernard Feron, o.c., p. 244 en vv.
Hugo Valentin, Der Antisemitismus in historischer und kritischer Beleuchtung, Wenen, 1937,
p. 57.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

401
In de Oktoberrevolutie van 1917 speelden vooral joodse intellectuelen een niet te
verwaarlozen rol. Dat is niet te verwonderen: de repressie van de tsaren had de grond
voor revolutionaire ideeën flink voorbereid. Al vroeg ontstond er in de joodse
nederzettingen een autonome joodse socialistische partij die aanvankelijk meer naar
de Mensjewieken dan naar de Bolsjewieken nijgden. In alle revolutionaire groepen
en partijen hadden joden hun inbreng7.

De joden en de Oktoberrevolutie
Lenin zou, volgens Maxim Gorki, ooit gezegd hebben: ‘Een slimme Rus is bijna
altijd een jood - of hij heeft minstens joods bloed in de aderen’8. In de bolsjewistische
leiding ontbraken zulke ‘slimme Russen’ zeker niet; hun joodse afkomst verborgen
zij onder schuilnamen, hetgeen er duidelijk op wijst dat zij tot de geassimileerden
behoorden, die zich van hun joodse wortels hadden losgemaakt. Enkele voorbeelden:
Bronstein alias Trotzki, de stichter van het Sovjetleger; Swerdlov, de eerste
staatspresident; Apfelbaum alias Sinowjev en Rosenfeld alias Kamenjev, die zich
als leden van het Centrale Comité tegen een communistische staatsgreep hadden
gekeerd; Nachamkes alias Steklow, een van de stichters van de Raden;
Wallach-Finkelstein alias Litwinow, minister van buitenlandse zaken; Kaganovitsj,
lid van het Centraal Comité en vertrouweling van Stalin; Juda alias Jagoda, de
beruchte derde chef van de Gepeoe. Ook bij de antimarxistische
sociaal-revolutionairen waren veel joden. Kannengiesser schoot op 30 augustus 1918
Uritzki neer, de voorzitter van de Petersburgse Tcheka, die zelf van joodse afstamming
was; Dora Kaplan verwondde op dezelfde dag Lenin bij een aanslag9.
De niet-geassimileerde joden - en dat was de overgrote meerderheid - stonden bij
de Oktoberrevolutie voor een dilemma. (Zoals Isaak Bebel één van zijn romanfiguren
laat zeggen: ‘Zeggen wij ja tegen de revolutie, moeten we dan neen tegen de sabbat
zeggen?’) Het marxisme-leninisme was in strijd met hun geloof, maar zij moesten
wel Bolsjewieken zijn of dezen minstens steunen, wilden zij niet in pogroms van de
contrarevolutionairen omkomen10. Zoals zo vaak in de geschiedenis, zaten zij geklemd
tussen

7
8
9
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Waldemar Gurian, Der Bolschewismus, Freiburg i. Br., 1931, p. 20.
Maxim Gorki, Erinnerungen an Zeitgenossen, Berlijn, 1928, p. 272.
Waldemar Gurian, o.c., ib., en Georg von Rauch, Geschichte des bolschewistischen Russland,
Wiesbaden, 1955, p. 136.
I.O. Levin, Evrei v. revoljucii, in Rossija i evrei, Parijs, 1978, p. 136.
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twee strijdende partijen. Wel moet gezegd worden dat het Sovjet-regime aanvankelijk
stelling nam tegen het antisemitisme: joden waren ook door het tsarisme onderdrukt
en waren dus natuurlijke bondgenoten.
Overigens speelden joodse literatoren en kunstenaars een belangrijke rol in de
aanvangsjaren van de Sovjet-cultuur. Block, Mandelstamm, Babel, Ehrenburg,
Zwetajewa en Pasternak zijn uit de Sovjet-literatuur niet weg te denken, Meyerhold
niet uit het theater. Eissenstein maakte geschiedenis in de film. En in de schilderkunst
en architectuur denken we, om er slechts enkelen te noemen, aan Marc Chagall, de
gebroeders Pevsner-Gabo, El Lissitzki. Maar slechts weinigen van hen brachten het
er onder het Sovjetbewind goed af. Dat lag niet zozeer aan hun jodendom, waarmee
de meesten van hen gebroken hadden, maar aan hun revolutionaire experimenten.
Daar had de revolutie, eenmaal gevestigd, het niet op voorzien. Wel moet hierbij
nog vermeld worden dat de literatuurkritiek en de vertaalbedrijvigheid lange tijd in
handen van joden waren. En ook in de wetenschap speelden joden een belangrijke
rol. Heel in het algemeen waren zij in deze beginperiode in de cultuur veel sterker
vertegenwoordigd dan in verhouding tot hun aandeel in de bevolking.

Antireligieuze campagne uit eigen rangen
Het is een van de tragische kenmerken van het Sovjet-jodendom dat de eerste
aanvallen uit eigen rangen kwamen, van joden die de zijde van de communisten
kozen. Vele van deze communistische joden verloochenden hun afkomst niet, bleven
zich als vertegenwoordigers van hun volk beschouwen en streefden zelfs naar een
autonome nederzetting in de USSR. Maar zij hadden het geloof van hun vaderen
ingeruild voor het Marxisme-Leninisme. De religieuze traditie stond in hun ogen de
ontwikkeling in de weg. Ze spraken en schreven Jiddisch, maar verloochenden
datgene wat van oudsher het jodendom samenhoudt: zijn geloof, zijn gebruiken.
Daarmee was hun onderneming bijna noodzakelijkerwijs tot mislukken gedoemd.
Maar intussen berokkenden zij het religieuze jodendom in de Sovjetunie nauwelijks
te herstellen schade.
Al was het Sovjet-regime aanvankelijk niet antisemiet, in de Oekraïene en
Belorusland leefde de antijoodse tendens nog voort. Misschien wilde men dit
antisemitisme kanaliseren en ontkrachten door de religieuze uitingen van het jodendom
te bestrijden, zoals ook het christendom bestreden werd. In ieder geval, vanaf de
tweede helft van de jaren twintig moesten vooral de sabbat en de joodse feesten het
ontgelden. Hiervoor deed men
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een beroep op de leden van de ‘Joodse Secties’ (Jewsekzii) van de Partij en de ‘Bond
van strijdende atheïsten’. Toen in 1929 deze campagne op haar hoogtepunt was, telde
deze bond niet minder dan 40.000 joodse leden11. Zij werden door de andere joden
natuurlijk als verraders en afvalligen beschouwd. Op een algemene bijeenkomst van
Oekraïense joden in Odessa werd over hen zelfs een vervloeking afgeroepen12. Met
hun aanval op de sabbat raakten deze joodse communisten een kernpunt van de joodse
traditie. Zij zetten hun medearbeiders onder druk om 's zaterdags te werken. De
weerstand tegen deze breuk van een eeuwenoude traditie veroorzaakte een breuk
binnen de joodse gemeenschappen.
Het verlies van de feestdagen viel vele joden nog zwaarder dan dat van de sabbat.
Op Pessah en Jom Kippur bezochten zelfs joodse communisten nog de synagoge.
Vooral op deze vrome communisten had de campagne tegen de feestdagen het gemunt.
Schijnprocessen, omscholingscursussen en uitsluiting uit de partij werden aangewend
om de atheïstische rangen te sluiten. En zoals op Pasen en Kerstmis voor de
christelijke kerken, werden nu op joodse feesten voor de synagogen demonstraties
geënsceneerd om de spot te drijven met de vieringen en de gelovigen te intimideren.
Op joodse feesten werden bijkomende arbeidsnormen gesteld en culturele activiteiten
opgezet; op vastendagen richtte men gemeenschappelijke maaltijden aan. Het
ongedesemde brood, de matse, voor Pessah moest vaak in deviezen betaald worden
en er werd extra belasting op geheven.
Harder dan deze pesterijen waren de aanvallen op het joodse schoolwezen en de
vernieling van de synagogen. Einde 1922 reeds begon het regime de joodse
basisscholen, de Hedarim, en de joodse academiën, de Jeschivoth, te sluiten. Als
verweer richtten de gelovigen geheime scholen op, die voor een deel tot in de jaren
dertig bleven bestaan. Bijna iedere synagoge schijnt in 1930 nog haar academie gehad
te hebben met zo'n 50 leerlingen13.
In 1927 begon men de synagogen af te schaffen. De communisten waren wel op
gelijkheid bedacht, want zij sloten ook de kerken. Zelfs de methodes waren gelijk.
Volksvergaderingen werden belegd die eisten dat de kerk of synagoge gebruikt zou
worden voor een club, een pakhuis of bioscoop en de overheid ging dan onmiddellijk
in op dit ‘algemeen verlangen’. In 1932 waren al zoveel synagogen opgeheven dat
de joodse communist Da-
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Walter Kolarz, Die Religionen in der Sowjetunion, Freiburg, 1963, p. 371.
I.P. Camerjan (uitg.), Stroitel' stvo kommussizma i preodolenie religioznych perezitkov,
Moskou, 1966, p. 121.
Walter Kolarz, o.c., p. 377.
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vid Saslawski in zijn boek De joden in de USSR kon stellen dat de overgebleven
synagogen alleen nog dienden ‘voor de ouden van dagen en de resten van de joodse
bourgeoisie, die aan het verleden verhangen blijven’14.
De rabbijnen hadden met de Oktoberrevolutie hun burgerrechten verloren maar
werden minder vervolgd dan de orthodoxe geestelijken: hun invloed in de
gemeenschappen was niet zo groot. De chassidim van hun kant weerstonden het best
de antireligieuze maatregelen van het regiem, maar deze groep van vromen vormde
slechts 5% van de Russische joden en legde dus niet zoveel gewicht in de schaal.
De antireligieuze druk wierp op de duur ongetwijfeld vruchten af. Vooral in de
steden nam de religieuze praktijk af. Op het platteland lagen de zaken weer anders.
Met instemming van het regime waren er in Oekraïene en op de Krim joodse
landbouwnederzettingen ontstaan die enige autonomie genoten. Daar konden de
religieuze tradities in ere gehouden worden. Omdat de landbouwproduktie hoogst
noodzakelijk was kon de overheid niet zo gemakkelijk tegen de hier voortwoekerende
‘religieuze resten uit het verleden’ optreden. Toch probeerde het regime vanaf 1928
de joodse boeren naar het Verre Oosten af te leiden. En in de Tweede Wereldoorlog
zijn de joodse nederzettingen in de Oekraïene en op de Krim ten onder gegaan.

Het ‘joodse autonome gebied in Birobidzjan’
In 1928 besloot het Presidium van het Centraal Comité tot het oprichten van een
gebied voor joodse nederzettingen in de streek van Chabarovsk, aan de rivieren Biro
en Bidzjan, bij de grens van Mandsjoerije. 36.000 vierkante kilometer werden
daarvoor bestemd en in 1934 tot ‘Joods autonoom gebied’ verklaard. Het was, zacht
uitgedrukt, niet bepaald een riante streek, ze trok de joden niet bijzonder aan. Op dit
ogenblik wonen er nog geen 200.000 mensen van wie zich in 1979 nog slechts 10.166
jood verklaarden. Blijkbaar was de bedoeling de dunbevolkte streek met behulp van
de joden economisch tot ontwikkeling te brengen. Maar de belofte die hun
voorgespiegeld werd, dat zij hier in een soort autonome republiek hun cultuur konden
ontplooien, woog niet op tegen de nadelen, zodat er niet zoveel joden te bewegen
waren om te verhuizen. Het plan mislukte.
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D. Zaslavskij, Evrei v. SSSR, Moskou, 1932, p. 45.
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Nog steeds echter wordt de fictie van een joodse gemeenschap in die streek in stand
gehouden. Er zijn nog altijd radioprogramma's in het Jiddisch. En de krant De ster
van Birobidzjan verschijnt sedert 1930 zowel in het Russisch als - drie maal per week
- in het Jiddisch (met een oplage van slechts 12.000 exemplaren). Naast twee
Russische volkstheaters is er ook een joods. Maar dat alles betekent nog niet dat de
joodse volksaard in Birobidzjan een nieuw centrum of een nieuw tehuis gevonden
heeft.

De zuiveringen onder Stalin
Een autonoom joods gebied was een fundamentele afwijking van de politieke lijn
onder Stalin. Stalin wilde de joden assimileren. Reeds in 1930 werd de Joodse Sectie
in de partij afgeschaft. Voor 1938 waren ook de Jiddische kranten in Moskou, Kiev,
Charkov en Minsk opgedoekt. Zowel het Comité voor joodse landvragen als de
caritatieve joodse instellingen verdwenen van het toneel, en ook een groot gedeelte
van de ambtenaren die ervoor werkten werd geliquideerd.
Stalins ‘zuiveringen’ waren niet specifiek antisemitisch. Ze waren tegen de hele
oude garde van communisten gericht. Daarbij kwamen uiteraard ook veel joodse
kameraden om het leven, die vroeger actief opgetreden waren in de antireligieuze
campagne. Zelfs in het afgelegen Birobidzjan werden de leidende joodse communisten
weggezuiverd. Het pakt tussen Stalin en Hitler in 1939 maakte het voor de meer dan
3 miljoen Sovjet-joden nog hachelijker. Door de nieuwe gebiedsdeling die door dit
pakt tot stand kwam, vielen er nog 2,4 miljoen meer joden onder het Sovjet-bewind.
Ook onder hen werd met seculariseringsacties begonnen. Hitlers inval in Rusland
maakte daar vroegtijdig een einde aan. Maar in de door de nazi's geannexeerde
gebieden stond de joden nog veel schrikbarenders te wachten. Slechts 13% overleefde
de uitmoording.
Natuurlijk gooide Stalin meteen het roer om. Bekende, in de culturele sector actieve
joden, die de ‘zuiveringen’ overleefd hadden - o.m. de regisseur en acteur Michoels,
de schrijvers Bergelson, Markisch, Feffer, Epstein - werden uit het vergeetboek
gehaald en vormden met Ehrenburg en onder leiding van de joodse vice-minister
voor Buitenlandse Zaken Losowski een joods antifascistisch comité dat
Sovjet-propaganda voerde in het enige nog toegelaten Jiddisch blad, Eynikayt. Maar
de oorlog was
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nauwelijks voorbij of het comité werd ontbonden. Alleen de uitgeverij Emes mocht
nog Jiddische literatuur uitgeven15.
Toen in 1948 de staat Israël ontstond en door de Sovjets als eersten ook officieel
erkend werd, brak in de USSR een nieuwe jodenvervolging uit met een
lastercampagne die vooral tegen de leidende intellectuelen gericht was. Vooral leden
van het Joodse antifascistische comité schoten er dit keer het leven bij in. Op 12
augustus 1952 werden 24 van de 400 gevangen genomen joodse schrijvers,
kunstenaars, musici en politiek actieve personen doodgeschoten. In 1953 verspreidde
Moskou het verbazende bericht over een zogenaamd joods artsencomplot16.
De dood van Stalin bracht een korte verademing. In 1956 had in Moskou de opening
plaats van een Jeshivah, een godsdienstige academie die vandaag nog altijd bestaat;
het aantal leerlingen werd wel streng beperkt. In datzelfde jaar mochten ook nog
3.000 Jiddische gebedenboeken gedrukt worden.

Chroestjovs antisemitisme
Al had Chroestjov Stalin van antisemitisme beticht, deze nieuwe, uitgerekend uit
Oekraïene stammende partijchef, voerde het Sovjet-antisemitisme weer ten top.
Vanaf 1957 verschenen in de Sovjet-pers weer antijoodse artikelen die nauwelijks
in toon verschilden van die in het Derde Rijk en in de tijd van Stalin. ‘Reactionaire
joodse kringen verspreiden nationalistische bourgeoispropaganda’, zij werden
bestempeld als agenten van buitenlandse rabbijnen of van het zionisme, beschuldigd
van wetenschappelijk obscurantisme en ‘hun judaïsme doodt de liefde voor het
Sovjet-vaderland’17. Opnieuw werden synagogen gesloten, begraafplaatsen verwoest,
praktiserende gelovigen door de politie vervolgd. En eens te meer bleek het zwakke
punt van de joden dat hun gemeenten geen gemeenschappelijk centrum hebben. Er
bestaat geen opper-rabbinaat en de rabbijn van Moskou wordt niet zonder meer als
woordvoerder van alle religieuze joden geaccepteerd.
In Chroestjovs ogen waren de joden geassimileerd en hadden zij geen eigen
cultureel leven meer nodig. Officieel was het jodenvraagstuk opge-
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Boris Iwanow, Religion in the USSR, München, 1960, p. 187 en vv.
Boris Iwanow, o.c., p. 183.
Ernst Kux, Die Knechtung der Juden in der Sowjetunion, in Neue Zürcher Zeitung, 3 en 4
dec. 1954, p. 2.
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lost. Wie zich hier niet naar voegde, werd vervolgd. Daarin speelde natuurlijk ook
de buitenlandse politiek mee. Israël gold al lang als handlanger van het Amerikaanse
imperialisme, het zionisme als een uitgesproken vijand van de Sovjetunie.
Voor de joden bracht de val van Chroestjov in 1963 niet veel verandering, al werd
de godsdienstvervolging grotendeels gestopt. Wel bleven zij verdacht van sympathieën
voor Israël en beschouwd als onbetrouwbare tweederangsburgers. Geen wonder dat
veel joden naar Israël begonnen uit te kijken. Of ze gelovig waren of niet, ze hadden
ervaren dat ze steeds opnieuw het mikpunt werden van nieuwe aanvallen. Treffend
beschreef de Poolse satyricus Stanislaw Jerzy Lec hun hele situatie: ‘Ik weet waar
de legende van de rijkdom van de joden vandaan komt: zij betalen alles!’

De uittocht
Onder Leonid Breznjev werden vanaf 1970 de uitreismogelijkheden wat ruimer. Dat
was een ommekeer in de Sovjet-politiek. Om een aderlating van intellect te voorkomen
werd wel nog van mensen die een hogere opleiding hadden genoten geëist dat eerst
de kosten daarvoor terugbetaald werden en wanneer er nationale belangen op het
spel stonden, werd emigratie helemaal geweigerd. In deze praktijk is tot op de dag
van vandaag weinig veranderd. Naargelang van wisselingen in de buitenlandse
politiek wisselen ook perioden van strengere beperking af met perioden van
toeschietelijkheid.
Tussen 1970 en 1980 hebben bijna 200.000 joden hun land verlaten. Niet allen
zijn naar Israël vertrokken en anderen hebben in het ‘Beloofde land’ niet gevonden
wat zij verwachtten of wat de zionistische propaganda hun scheen voor te spiegelen.
De immigranten uit Georgië b.v. hebben met hun ongenoegen dat ze luidruchtig naar
buiten brachten, de Israëlische regering veel last berokkend. Het eigenlijke probleem
voor Sovjet-joden die in Israël inwijken bestaat hierin dat zij, wanneer zij met
onoverkomelijke aanpassingsmoeilijkheden te kampen krijgen, nauwelijks nog een
weg terug hebben. De Sovjetunie weigert halsstarrig ze terug op te nemen. Sinds de
Oktoberoorlog van 1973 gaan overigens 50 tot 60% van de joodse emigranten uit de
USSR niet naar Israël, maar naar een westers land, vooral de VSA18.
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Peter Schenkel, Sowjetische Juden - heimatlos in Israel, in Deutsches Allgemeines
Sonntagsblatt, 21 nov. 1976; Der ‘Absprung’ der Sowjetjuden in Wien, in NZZ, 29 okt. 1976.
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Natuurlijk is het de joden in de USSR nu wel bekend dat emigreren niet probleemloos
verloopt. Toch zijn er nog altijd die het land willen verlaten. Mogelijk verhoogt
westerse propaganda hun verwachtingen. Maar het is toch vooral angst die velen
ertoe beweegt hun thuisland de rug toe te keren.

De duivelskring
Intussen is immers de situatie voor de joden weer erger geworden. Je kunt het wel
een duivelskring noemen. De emigratiestroom heeft het wantrouwen van de overheid
tegenover de achtergebleven joden versterkt. De druk op hen neemt weer toe en dat
leidt dan weer tot emigratie. Buitenlandse interventies, o.m. van de Amerikaanse
president, zijn niet van aard om een welwillender houding tegenover de joodse
bevolking te bevorderen. De joden komen erdoor onder de verdenking te staan dat
ze samenspannen met het buitenland.
De sfeer wordt bovendien nog vergiftigd door een ander fenomeen. In het begin
van de jaren zeventig sloeg de dissidentenbeweging over op joodse kringen. En
enkele joodse pogingen om vliegtuigen te kapen, maakten de zaak nog erger. Het
regime sloeg hard toe. In 1974 werden 24 intellectuelen - voor het merendeel fysici
- die naar aanleiding van de topontmoeting Nixon-Breznjev een congres wilden
organiseren, in hechtenis genomen. In 1976 werd de bekende arts Michael Stern
gearresteerd. In 1977 werd de burgerrechten-voorvechter Anatoli Schtscharanski
samen met anderen opgepakt en wegens ‘verraad’ tot 13 jaar opsluiting veroordeeld:
hij werd beschuldigd van contacten met de Amerikaanse ambassade.
Maar ook wie willen emigreren worden als afvalligen of verraders behandeld en
zogauw hun verzoek ingediend is, staan ze bloot aan talloze represailles. In het
algemeen heeft ook het volk niet veel met deze kandidaat-uitwijkelingen op. En altijd
bestaat het gevaar dat deze vijandige stemming zich keert tegen al wat joods is.
Daartoe dragen ook de steeds weer, zij het ook sporadisch, verschijnende
kranteartikelen bij die het zionisme hekelen.
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Sprekende cijfers
In de statistieken springt de daling van de joodse Sovjet-bevolking ten gevolge van
de Tweede Wereldoorlog in het oog. Ongetwijfeld moesten de joden ook in de door
Duitsland bezette gebieden een hoge tol betalen maar over dit bloedbad hield Stalin
lange tijd alle gegevens geheim. In Midden- en Oost-Europa en de Balkan verloren
4,6 miljoen joden het leven. Slechts 770.000 waren er in 1945 over. In de Sovjetunie
waren er toch nog ongeveer 1,5 miljoen, iets minder na de Oktoberrevolutie en slechts
de helft van 1939. In 1959 waren er opnieuw 2,3 miljoen joden in de USSR, in 1970
130.000 minder en tegen 1979 was hun aantal teruggevallen op 1,8 miljoen.
Deze teruggang is niet alleen toe te schrijven aan emigratie maar ook aan een
toenemende assimilatie. In de Sovjetunie mag een kind uit een gemengd huwelijk
zelf kiezen voor de nationaliteit van één van de ouders. En welk kind zou de joodse
nationaliteit kiezen als het leven in een andere nationaliteit gemakkelijker is?
Het procentuele aandeel van de joden in de totale bevolking is voortdurend
afgenomen. In 1926 nog 1,8%, in 1979 nog slechts 0,7%. Zo worden zij steeds meer
‘quantité négligeable’. Veel hachelijker echter is het feit dat door de assimilatie de
Jiddische cultuur in snel tempo verloren dreigt te gaan. In 1926 gaven nog 72%
Jiddisch als hun moedertaal op. In 1959 waren dat er al maar 25% meer en in 1979
14%. Lang kan het niet meer duren voor deze eeuwenoude cultuur in Rusland
verdwenen is. Dat geldt eigenlijk voor heel Oost-Europa. In Israël zelf is men zich
pas laat, waarschijnlijk te laat, om dit oude erfgoed gaan bekommeren. Zo kan men
van het einde van een Jiddische cultuurtijd spreken.
Nog dramatischer is de situatie voor het religieuze jodendom in de USSR. Van de
1.100 synagogen zijn er geen 60 meer over en rabbijnen in functie zijn op de vingers
te tellen. Het vieren van huwelijk, besnijdenis en zelfs begrafenis is zeldzaam
geworden. De synagogen zitten op de feestdagen wel overvol, maar er is er slechts
één voor 300.000 joden. Voor hun riten hebben de joden nu wel weer alles wat nodig
is, zelfs eigen slachthuizen. Sinds ze tot een onbeduidende rest verschrompeld zijn
vindt het Sovjet-regime het de moeite niet meer waard hen in hun religieuze praktijken
te hinderen. En het is tekenend dat er op dit ogenblik slechts half zo veel leerlingen
in de Jeshivah van Moskou studeren als toegestaan is. Ook op dit vlak is de ondergang
niet meer tegen te houden.
De kring is gesloten. Eens, in de Middeleeuwen, zijn de Westeuropese joden voor
verdrukking en assimilatie gevlucht naar het Oosten. Toen
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deze gevaren hen in het Oosten inhaalden, keerden zij om. Maar tallozen zijn
onderweg omgekomen of afgedwaald. Op hun tragische tocht hebben zij cultuurgoed
van de gastlanden opgenomen dat nu in nieuwe levensgebieden, in Israël of de
diaspora, vrucht draagt. Maar de eigen Jiddische cultuur, die hun eeuwen lang eenheid
en steun gaf, is in de vervolging van de laatste tientallen jaren zo ver vernietigd dat
ze wel niet meer in haar oorspronkelijke vorm tot leven kan komen. Maar al is het
Oosteuropese jodendom vernietigd, verdwenen of geassimileerd, het heeft in de
gastlanden blijvende sporen nagelaten. Het heeft niet alleen genomen maar ook
gegeven en op de geschiedenis van deze landen, vooral cultureel en economisch,
onmiskenbaar zijn stempel gedrukt.
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Leeftijd en activiteit
Evelyne Sullerot
Aan het einde van deze eeuw is voor de Europeanen de leefruimte kleiner geworden
en de tijd langer1. Afstanden zijn niet meer wat ze waren: in de wereld van de arbeid
is het begrip afstand nog slechts ‘de tijd die nodig is om zich te verplaatsen’. De
levensduur is daarentegen aanzienlijk langer geworden, vooral voor de vrouwen,
zonder dat de duur van het actieve leven langer is geworden, integendeel, en juist
van dat actieve leven hangen zoveel dingen af. Tijd wordt altijd gemeten in jaren;
kwantitatief en kwalitatief wordt het actieve leven steeds meer gemeten naar de
leeftijd. Is deze meeteenheid wel juist? En het gebruik ervan correct?
Een pluridisciplinair onderzoek naar de leeftijd in verband met opvoeding,
beroepsopleiding, werk, betrekking, het verloop van het actieve leven en de
pensionering lijkt noodzakelijk, ja, onmisbaar om op deze vragen te kunnen
antwoorden en tot zo passend en juist mogelijke oplossingen te komen. Voor
verschillende disciplines van de menswetenschappen - geneeskunde, sociologie,
economie - ligt hier een terrein dat nog niet voldoende verkend is. We staan voor
nieuwe situaties.

Vergrijzing van de bevolking
Om te beginnen: in de komende decennia zal in de leeftijdsstructuur van de Europese
bevolking een diepgaande, nooit eerder geziene wijziging optreden.
De bevolking van een land kenmerkt zich niet alleen door het aantal inwoners en
de bevolkingsdichtheid per km2 en het percentage vreemdelingen. Toch zijn dat juist
de demografische gegevens waar de publieke opinie en de regeringen van de meeste
westerse landen zich hoofdzakelijk of exclu-

1

Onderstaande tekst is het eerste deel van de inleiding die Evelyne Sullerot hield op een
Conferentie over Leeftijd en Activiteit, georganiseerd door het Europees Centrum voor Werk
en Samenleving, Maastricht, 27-28 oktober 1983. Het tweede deel verschijnt in het volgende
nummer. Evelyne Syllerot bereidt een synthese voor die in 1984 gepubliceerd zal worden.
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sief mee bezighouden. Zo sterk zelfs dat het woord ‘demografie’ vaak gebruikt wordt
als een geleerd synoniem voor ‘bevolkingstoename’. Wanneer men van ‘Nederlandse
demografie’ spreekt, denken maar weinig mensen aan een Nederlandse wetenschap
die zich met bevolkingen bezighoudt, de meesten denken alleen maar aan hoge
vruchtbaarheids- en lage sterftecijfers en een ‘demografisch beleid’ is dan een beleid
dat vooral in aantallen denkt met een nationalistisch tintje. Maar de leeftijdsopbouw
van een bevolking - d.w.z. de verhouding tussen kinderen, jongeren, volwassenen,
oudere en oude mensen - is veel belangrijker met het oog op de economie dan het
volume van een bevolking. En de variaties in deze leeftijdsstructuur hebben misschien
meer effect op de samenhang van de economische fenomenen dan de variaties in de
bevolkingsomvang, vooral in onze ontwikkelde geïndustrialiseerde maatschappijen,
waar kwalificatie steeds onontbeerlijker wordt en waar socialisatie van de risico's
(waaronder ouderdom) een verworven of opeisbaar recht is.
Welnu, de leeftijdsopbouw, de ‘leeftijdspiramide’, van de Westeuropese landen
is snel aan het veranderen en zal in de komende dertig jaar nog ingrijpender
wijzigingen ondergaan, terwijl in dezelfde periode de ontwikkeling in de het dichtst
bij Europa gelegen Derde Wereld-landen juist in de tegenovergestelde richting zal
gaan.
Het gaat hier niet om gewaagde voorspellingen, noch om vooruitzichten gebaseerd
op veronderstelde toekomstige vruchtbaarheid. Je hoeft maar een eenvoudige projectie
te maken van de samenstelling volgens leeftijd van de reeds geboren bevolking van
onze landen over tien, vijftien, vijfentwintig jaar, met behoud van het nu geldende
sterftepercentage. De enige variabelen die op die projecties van invloed kunnen zijn,
zouden dan gebeurtenissen als een oorlog of een catastrofale epidemie kunnen zijn
of, omgekeerd, een spectaculaire vooruitgang op het gebied van de levensverlenging
of een nieuwe immigratiegolf. Maar dat zijn uitzonderlijke, uiterst hypothetische
variabelen. De meest voor de hand liggende verwachting is de geleidelijke vergrijzing
van onze bevolkingen, alleen al op grond van de huidige samenstelling van de
leeftijdsgroepen. Deze vergrijzing zal nog versterkt worden door het tegenhouden
van de immigratie (die een verjongingsfactor was) en door een lichte verlenging van
de gemiddelde levensduur in sommige Europese landen. Zo goed als zeker zal ze
ook versterkt worden door het constant blijvende lage vruchtbaarheidspercentage.
Vergrijzing is namelijk niet alleen te wijten aan de verlengde levensduur, maar ook,
en tegenwoordig vooral, aan de vermindering van het aantal geboorten tot onder het
niveau dat nodig is om de generaties te vervangen. Een dergelijke ‘veroudering langs
de onderkant van de piramide’ zal onvermijdelijk alle landen met een laag
vruchtbaarheidspercentage treffen.
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Van nog meer belang voor ons onderwerp is de overweging dat deze progressieve
vergrijzing zich niet alleen zal manifesteren in een relatieve en in absolute cijfers
uitgedrukte verhoging van het aantal ‘oude mensen’, die normaal gesproken uit het
arbeidscircuit verdwijnen. Ook de actieve en werkzoekende bevolking zal in haar
samenstelling veranderen, ook de leeftijdsstructuur van de volwassenen zal vergrijzen.
Wanneer men over deze onafwendbare veroudering spreekt, komen er over het
algemeen slechts twee elementen naar voren: 1. Men voorziet de toename in aantal
en verhouding van de mensen boven de zestig jaar en de sociale en economische
problemen die daardoor op de samenleving afkomen. 2. Men berekent in een gegeven
bevolking de verhouding tussen niet-actieve jongeren (onder de 20), de actieven
(tussen 20 en 60) en de niet-actieve bejaarden (boven de 60, nog vaker ligt de
niet-actieve leeftijdsgrens op 65 jaar). Dan constateert men voor de komende dertig
jaar een opvallende stabiliteit van de groep ‘actieven’ in verhouding tot de twee
groepen die tot last zijn, de niet-actieve jongeren en de niet-actieve bejaarden. Deze
stabiliteit in de verhouding tussen actieven en niet-actieven zal nog lang zo blijven,
zelfs als het vruchtbaarheidspercentage - wat meer dan waarschijnlijk is - onder het
generatievervangend niveau blijft. Hieruit concludeert men nogal vlug dat straks de
grotere lasten die de samenleving te dragen heeft voor de niet-actieve ouderen,
waarvan er meer zullen zijn, gecompenseerd worden door de mindere lasten voor de
niet-actieve jongeren, kinderen en adolescenten, waarvan er minder zullen zijn. Maar
dan vergeet men dat niet-actieve ouderen wel veel meer kosten dan niet-actieve
jongeren (voornamelijk ziekte- en pensioenkosten).
Maar dat zijn niet de enige gevolgen van de bevolkingsvergrijzing. De ‘actieve’
bevolkingsgroep (tussen 20 en 60) zal zelf in leeftijdssamenstelling veranderen. In
Europa zijn overal, in verschillende mate, veelkoppige generaties gevolgd op de
minder talrijke van tijdens de oorlog. Deze inhaalmanoeuvre, de na-oorlogse
‘baby-boom’, is niet overal even groot geweest: wat groter in Frankrijk en Nederland,
een beetje later in Duitsland, enz. Daarna zijn overal in Europa de vruchtbaarheid
en het geboortenaantal teruggelopen, in het ene land wat vroeger dan in het andere.
Alleen Griekenland en Ierland vallen buiten dit schema.
Dat betekent dat als onze actieve bevolkingen momenteel rijk zijn aan mannen en
vrouwen van 20 tot 40 jaar en een dramatisch jeugd werkloosheidsprobleem kennen,
die toestand met de jaren zal veranderen. Binnen 20 jaar zijn de kinderen van de
baby-boom van na de oorlog de 40 voorbij en komen hun minder talrijke kinderen
(generaties van de jaren 70) zich op de arbeidsmarkt aanbieden of zijn er reeds in
opgenomen. Onze actieve
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bevolkingen zullen dan niet meer hoofdzakelijk uit jonge volwassenen bestaan, zoals
de laatste jaren, maar uit rijpe volwassenen. Daarna komt dan het moment waarop
de meest talrijke leeftijdsgroep onder de actieven die van de 50-jarigen zal zijn.
Zullen dergelijke veranderingen nieuwe gevolgen meebrengen op arbeidsgebied?
Voorlopig schijnt niemand er zich om te bekommeren. Men kijkt bijna geamuseerd
naar de leeftijdpiramides die onze landen over dertig jaar te zien zullen geven:
piramides zullen het alleen nog in naam zijn, ze zullen meer op menhirs lijken of
zelfs op bolle hooimijten, de basis smaller dan de top. Als we onze bevolkingen
vergelijken met een familie, weten we dat we in de komende decennia meer
overgrootouders zullen hebben waarvoor we moeten zorgen, heel erg veel grootouders
(of die nog zullen werken of niet, daar komen we verder op terug), veel ouders en
weinig kinderen. De vraag die nooit wordt gesteld is de volgende: is het belangrijk
of de ouders, de mensen die de familie in stand houden, 30, 40 of 50 jaar oud zijn?

Nieuwe demografische situatie
Voorgaande demografisch beschouwingen zijn niet alleen in hoge mate waarschijnlijk,
ja zelfs onontkoombaar en praktisch onomkeerbaar. Ze tekenen bovendien een totaal
nieuwe werkelijkheid af: demografisch gaan wij een nog nooit eerder geziene situatie
tegemoet. Zolang de wereld bestaat zijn de bevolkingen nog nooit zo verouderd als
aan het eind van deze en het begin van volgende eeuw in Europa het geval zal zijn.
Terecht ging onze aandacht de laatste decennia naar de demografische explosie in
de Derde Wereld (waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien, hoewel de
vruchtbaarheid in een aantal landen begint af te nemen), maar dat verschijnsel kenden
we zelf al enigszins: Engeland, Duitsland, België, Nederland, Italië hadden een
dergelijke explosie ook zelf al beleefd. Wat Europa, Noord-Amerika, Japan, Australië
momenteel meemaken en wat in de nabije toekomst verder zal gaan en sterker zal
worden, is daarentegen een zo nieuw verschijnsel, dat men het niet voor mogelijk
had gehouden. Men geloofde niet dat het mogelijk was dat zulke lage geboortecijfers
als die in Zwitserland of Duitsland, bereikt en gehandhaafd konden worden. Men
had niet gedacht dat men de levensduur nog kon verlengen. Alleen Frankrijk heeft
tussen de twee wereldoorlogen een toen in de wereld unieke vergrijzing gekend,
mede te wijten aan de slachting van de Eerste Wereldoorlog, die weer werd gevolgd
door jaren met lage vrucht-
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baarheid. De opvang van 5 miljoen vreemdelingen tussen de twee oorlogen kon maar
net het boven de geboorten uitgaande dodencijfer goedmaken. Wat men zich van die
periode blijft herinneren is het verlies aan veerkracht, een kwijnende toestand die
een duidelijke achterstand meebracht in de economische, technische en
wetenschappelijke ontwikkeling in vergelijking met de buurlanden, een duidelijk
gebrek aan sociale mobiliteit, een verstarring die in 1940 uitliep op een regelrechte
instorting. Er waren natuurlijk andere socio-politieke oorzaken dan de vergrijzing
van de bevolking om deze crisis te verklaren. Toch is het misschien vanwege deze
collectieve ervaring dat de Fransen momenteel in Europa de enigen lijken te zijn die
zich niet zo zeer bezorgd maken over het lage geboortecijfer op zichzelf als over de
vergrijzing die er het onherroepelijk gevolg van is, niet zo zeer over het aantal dus
als over de leeftijdsstructuur.
Zullen bovendien de problemen die de vergrijzing morgen met zich brengt niet
moeilijker op te lossen zijn dan die van gisteren? In de jaren 20 en 30 werden maar
betrekkelijk weinig mensen ouder dan 60 jaar en een groot deel daarvan waren
mannen en vrouwen die in de landbouw werkten tot aan hun dood. Morgen zal de
actieve bevolking zorg moeten dragen voor het pensioen van de alsmaar groeiende
groep niet-actieve bejaarden, tot het ogenblik aanbreekt dat, in het eerste kwartaal
van de 21e eeuw, elke werkende persoon boven de zorg voor zijn kinderen nog de
volledige last te dragen krijgt voor een anonieme gepensioneerde.
Deze gepensioneerden zullen natuurlijk een steeds belangrijker rol gaan spelen in
het sociale en culturele leven. In het politieke leven in elk geval, door het gewicht
van hun stemmen en door hun aanwezigheid in de democratische instanties op lokaal,
regionaal en nationaal vlak, waarvoor zij de tijd hebben en velen onder hen ook de
nodige ambitie. Potentieel gezien zou het actieve leven gemiddeld langer kunnen
duren dan het ooit heeft geduurd. Als men in een malthusiaanse reflex de mannen
en vrouwen van 60, 55 of zelfs 50 jaar met pensioen stuurt om plaats te maken voor
de jongeren, dan moet men wel bedenken dat zich daaruit bijna zeker een clandestien
arbeidscircuit zal ontwikkelen, zwart werk door gezonde gepensioneerden, mensen
die vaak tegen hun wil gepensioneerd zijn en die nog 20 tot 25 jaar voor zich hebben
zonder een of andere betaalde activiteit. Zo goed als zeker zullen er illegale
arbeidspraktijken ontstaan. Men zal dan wettelijke maatregelen moeten nemen,
middelen moeten zoeken om te verhinderen dat die mensen werken, moeten
controleren, streng optreden en... menselijk potentieel verloren laten gaan. Of men
zal moeten toestaan dat sommige gepensioneerden in beperkte mate betaald werk
verrichten, waarmee dan een nieuw statuut wordt ingevoerd: de semi-
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actieve gepensioneerden, ofwel zal men ervan af moeten zien een pensioenleeftijd
vast te leggen.
De meeste landen zullen waarschijnlijk tot dit laatste besluiten, als tenminste de
leeftijdsstructuur niet langzaam en regelmatig stabiel wordt en de elkaar opvolgende
generaties dezelfde schommelingen blijven vertonen wat hun grootte betreft. Men
bedenke dat de getalsterkte van de generaties in Duitsland is gezakt van 1.050.000
in 1966 tot 576.000 in 1978; in Italië van 990.000 in 1965 tot 650.000 in 1981, enz.
In Frankrijk liep ze van 600.000 aan het eind van de jaren dertig op tot 890.000 in
1948 om weer terug te zakken tot 700.000 in 1976, daarna weer op te lopen enz. Zo
ontstaan er ‘accordeon-effecten’ op verschillende leeftijdsgroepen, die tot 20 à 40%
van het effectief van de generaties kunnen beslaan.

Verschuiving van begin en einde van het actieve leven
Hoe kan men op de breuklijnen van die op- en neergaande schommelingen opnieuw
een vaste leeftijd voor het einde van het actieve leven in stand houden? Het effectief
dat direct boven en onder de drempel ligt, kan enorm in aantal verschillen, en dat zal
in de jaren 2005-2015 in de Westeuropese landen het geval zijn op het ogenblik dat
de kinderen van de naoorlogse baby-boom 60, 65 jaar worden.
We hebben deze situatie al gekend, toen in de jaren 67-68 en daarna plotseling
een enorme toeloop op de arbeidsmarkt ontstond. Toen hebben we tal van nieuwe
fenomenen zien ontstaan, voordat we toekwamen aan de massale jeugdwerkloosheid
van vandaag. Steeds vaker kwam er in het leven van de jongeren een overgangsperiode
tussen het einde van de schooltijd en het begin van het werkende leven: geen
adolescentie meer, want ze waren niet meer volledig economisch afhankelijk van
hun ouders, maar een fase waarin studie, losse baantjes, het eerste echte werk,
werkloosheid, opleiding, karweitjes, een tweede keer echt werk enz. elkaar opvolgden
of samengingen. Ten slotte is de leeftijd waarop men zijn actieve leven begint, vroeger
zo verschillend naargelang van het milieu van de jongere, veranderd in een
overgangsperiode die een leeftijd omvat die voor de groep in zijn geheel relatief veel
gelijker loopt. Het is alsof de jongeren, omdat ze met te veel zijn om normaal over
te kunnen gaan van de periode ‘kind-studie’ naar de fase ‘volwassen-werk’, verplicht
waren en zijn om slechts langzaam van de ene situatie naar de andere over te gaan.
Men kan zich afvragen of het acoordeon-effect dat de generaties van 55, 60 en 65
jaar eerst doet inkrimpen en dan weer toenemen, niet een soortge-
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lijke onzekerheidsperiode zal meebrengen bij het uitstappen uit het actieve leven.
De economische crisis kan deze chronologische ongelijkheden nog versterken:
sommigen zullen ontslagen worden met 50-55 jaar, met de verplichting vervroegd
pensioen aan te vragen; anderen zullen, enige jaren later, het verzoek krijgen om
langer dan tot 65 jaar te blijven werken omdat de pensioenkassen leeg zullen zijn.
Alles zal afhangen van de generatie waartoe ze behoren en de omvang van die
generatie ten opzichte van de andere.
We moeten er van nu af rekening mee houden dat er een paar jaar zullen verlopen
tussen het einde van de studie en de definitieve intrede in het beroepsleven. En we
zullen ook rekening moeten houden met de mogelijkheid dat er enkele jaren (tien tot
vijftien) zullen verlopen tussen het actieve leven zonder gevaar van ontslag op grond
van de leeftijd enerzijds en de pensioengerechtigde leeftijd anderzijds. Veelkoppige
generaties hebben het moeilijk bij het begin van het beroepsleven, maar ongetwijfeld
zullen ze het even moeilijk krijgen aan het einde van het beroepsleven. In de tussentijd
neemt het aantal gevallen toe van werklozen die op 47-jarige leeftijd te oud worden
bevonden om nog aan werk te kunnen komen, of waar men op 55-jarige leeftijd
wordt gepensioneerd, en vervolgens, als er te veel van zulke niet-actieve ‘jonge oude
mensen’ zullen zijn, kan de duur van het actieve leven weer naar achteren worden
geschoven.
Zo zal de demografie (ik bedoel de leeftijdstructuur van onze Europese
bevolkingen), samen met de economie (een langdurige crisis met werkloosheid), via
de grote moeilijkheden die we zullen ondervinden om de lasten van de werklozen
en gepensioneerden te dragen, leiden tot voortdurend weer veranderende definities
op het gebied van activiteit, jongeren, volwassenen en bejaarden. De leeftijden waarop
men aan de activiteit begint, de activiteit zelf, de periode waarin de activiteit in gevaar
komt of onmogelijk wordt, zullen veel meer bepaald worden door de problemen die
optreden door de verschillen in omvang van de generaties in een economisch zware
en ingewikkelde context, dan door de werkelijke capaciteiten van de mensen zelf.

Industriële revolutie en werkgelegenheid
Ook te verwachten veranderingen in de wereld van de arbeid en de realiteit van de
werkgelegenheid in de komende jaren pleiten voor een ernstige pluridisciplinaire
studie over de leeftijd.
Voorspellingen op het gebied van de werkgelegenheid zijn niet zo gemak-
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kelijk te doen en veel minder betrouwbaar dan demografische projecties op korte en
middellange termijn. Economische voorspellingen zijn nu eenmaal altijd uiterst
hachelijk. Daarom houden wij ons beter aan een paar grote typeringen van een
nagenoeg onontkoombare toekomst, onthouden wij ons beter van profetieën, maar
overwegen we de oplossingen waardoor Europa zonder kleerscheuren door de lange
harde crisisjaren die voor ons liggen, heen kan komen.
Geen mens zal ontkennen dat de handel met de Derde Wereld, invoer en uitvoer,
zal blijven toenemen, maar er zal wel een en ander in moeten veranderen, wil Europa
niet geruïneerd worden door de noodzaak van de invoer van grondstoffen en door
de concurrentie van produkten die door tal van ontwikkelingslanden voor een lagere
prijs worden aangeboden. Dit wordt vaak als een bedreiging gevoeld, maar zou
evenzeer een heilzame uitdaging kunnen zijn, als de Europese produktie zich aan
die nieuwe situatie weet aan te passen door constante technologische vernieuwing
en rationalisatie, die haar overigens ook in staat moet stellen het hoofd te bieden aan
de veel meer te duchten concurrentie van de Verenigde Staten en Japan. Deze absolute
noodzaak zal ingrijpende veranderingen aanbrengen in de produktie zelf, in de
produktiemethoden en beheerswijzen, en dus ook in de inhoud van banen en functies
en de daardoor vereiste kwalificaties.
Uiteindelijk zal, zoals R. Toulemon en J. Vandamme opmerken2, het probleem
van de EEG meer een probleem zijn van wijzigingen in de werkgelegenheid dan van
verlies van werkgelegenheid. Bepaalde industrieën zullen zeer duidelijk door deze
veranderingen worden getroffen: sommige zullen achteruitgaan (textiel, kleding,
staal, scheepsbouw, enz.), andere komen voor het eerst of opnieuw op (elektronica,
micro-informatica, telecommunicatie, biochemie, de agro-alimentaire industrie,
nieuwe energievormen, enz.). Elke industrie, elk bedrijf in de tertiaire sector zal de
inhoud van zijn functies en de definitie van zijn arbeidsplaatsen moeten herzien en
dus ook de kwalificaties die vereist zijn om die functies te kunnen vervullen. De
studies en discussies over deze nieuwe industriële revolutie hebben in het algemeen
betrekking op drie punten:
1. Als we niet meedoen met deze technologische revolutie, zal de werkloosheid
in Europa catastrofaal toenemen. Economisch en sociaal gezien is het een kwestie
van leven of dood; zonder technologische revolutie is er geen redding mogelijk.
Kunnen we zo een revolutie aan?

2

Robert Toulemon en Jacques Vandamme, Industriële veranderingen en werkgelegenheid in
de Europese Gemeenschap, Europees Centrum voor Werk en Samenleving, Maastricht, 1982.
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2. Zullen we in staat zijn een effectief beleid aan te zwengelen dat zorgt voor de
basisopleiding en de continu-opleiding, nodig voor die nieuwe technologische
revolutie?
3. Als we zo snel en goed mogelijk beginnen met het invoeren van alle
noodzakelijke vooruitgang op wetenschappelijk, technisch en bestuursgebied, hoe
zal dan de balans zijn tussen de afgeschafte en de nieuw gecreeerde arbeidsplaatsen?
Zelfs als we ervan uitgaan dat ze op termijn elkaar in evenwicht zullen houden,
gevolgd misschien door een nieuw soort ontwikkeling, wacht ons dan toch niet een
moeilijke periode waarin de afslanking van arbeidsplaatsen groter zal zijn dan de
nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen?
Dat zijn natuurlijk pertinente vragen. Maar er kunnen er nog andere aan toegevoegd
worden met betrekking tot de leeftijd van de mensen die deze nieuwe functies zullen
gaan vervullen of die ontslagen zullen worden, of ertoe over moeten gaan hun oude
functies te herzien. Het zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn zijn hele leven
hetzelfde beroep of dit beroep op dezelfde manier uit te oefenen. De arbeider, verkoper,
secretaresse, landbouwer, ingenieur of dokter, ze zullen allemaal in de loop van hun
leven of van richting, of van techniek, of van beide moeten veranderen. En dat roept
een aantal vragen op.

Industriële revolutie en herscholing van volwassenen
1. Bestaan er in onze landen kant en klare structuren om volwassenen van 37 of 45
jaar te heroriënteren of opnieuw te scholen, als ze hun baan hebben verloren omdat
die uit de tijd is geraakt en ze dus een ander vak moeten leren?
2. Als een volwassene volledig geheroriënteerd moet worden of geschoold in
nieuwe technieken, wat weten we vandaag de dag over oriëntatie- en leermethoden
voor volwassenen, en vooral voor personen wier basisopleiding achterhaald en niet
meer adequaat is en die tien, vijftien, twintig jaar of langer een vak hebben uitgeoefend
dat helemaal los staat van wat men hen nu moet leren?
3. Is leeftijd een belangrijk criterium voor het leren van nieuwe dingen of nieuwe
technieken? Vormt hij voor bepaalde opleidingen een onoverkomelijk bezwaar,
onafhankelijk van persoonlijke bekwaamheid en ervaring? Wat weet men hierover?
Welke leeftijd zou beschouwd kunnen worden als de kritieke drempel?
4. Kost het meer tijd en dus meer geld om volwassenen van 35 of 45 die
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al meedraaien op te leiden dan jongeren die nog niet in gewoonten vastzitten?
Op deze eerste reeks vragen zijn nu al enkele, zeer onbevredigende antwoorden
te geven:
1. In de meeste van onze landen bestaan er geen structuren die de oriëntatie en
herscholing van volwassenen verzorgen. Daarmee bedoelen we openbare structuren
met gespecialiseerd personeel waar de door de technologische vernieuwingen in hun
werk bedreigde volwassenen naartoe kunnen. Zij zouden daar een balans moeten
kunnen opmaken van hun bekwaamheden en verworvenheden, een onderzoek naar
hun smaak, verlangens, mogelijkheden; zij moeten er inlichtingen kunnen krijgen
over de mogelijkheden die er voor hen openblijven. Een dergelijke dienst mag niet
verward worden met de diensten die zich bezighouden met beroepsoriëntatie tijdens
en direct na de schoolperiode en die zich richten tot adolescenten of jongeren zonder
beroepservaring. Volwassen werklozen voelen zich vandaag de dag verloren. De
arbeidsbureaus wijden nauwelijks tijd aan hun probleem. In de ondernemingen die
hun eigen volwassen personeel moeten omscholen is het al niet beter. Alleen de hele
grote richten zich tot privé-plaatsingsbureaus, maar die zijn niet gespecialiseerd in
reoriëntatie of herscholing; of ze knutselen binnen hun interne opleidingsdienst een
paar herscholingssessies in elkaar, als ze al niet eenvoudigweg tot ontslag overgaan.
2. Ook al zouden zulke diensten en adviesbureaus bestaan, men zou al snel ervaren
dat er nog een hele methodologie moet worden uitgevonden. Er bestaan momenteel
maar twee of drie beroeps-oriëntatie-testen voor volwassenen, en een daarvan is dan
nog afgestemd op 20-25-jarigen. Is het beeld dat uit die testen te voorschijn komt
relevant voor 40-45-jarigen? Hoe komt men daarachter? Nog erger is de totale
afwezigheid van een goede methode om de beroepservaring te evalueren. Hoe
beoordeel je, hoe oriënteer je een volwassene die geen diploma heeft voor de nieuwe
baan, maar als bagage beschikt over 15 of 20 jaar ervaring in zijn vroegere functie?
Hoe analyseer je de ervaring die periode per periode is opgedaan, de gewoonten die
zijn aangenomen, de sclerose die misschien is opgetreden? Momenteel werkt men
voor deze werklozen, die vaak moeten rekenen op langdurige werkloosheid, op basis
van intuïtie en vooroordelen, en men zendt ze op goed geluk naar een of andere
opleidingsmogelijkheid. De verschillende bestaande onderwijs- en
opleidingsmethoden voor volwassenen zouden onderling met elkaar vergeleken
moeten worden op grond van hun respectieve resultaten. Ook hier kan er een
technologische omwenteling plaatsgrijpen. In de jaren 60 beweerden de specialisten
dat
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volwassenen zich minder goed aanpasten aan de audiovisuele onderwijsmethoden
dan de jongeren, en des te moeilijker naarmate ze ouder waren. Met het verschijnen
van de telecommunicatie en informatica moeten deze gegevens misschien volledig
worden herzien. Als er op dit gebied geen systematisch onderzoek wordt verricht,
loopt men het risico aan de leeftijd toe te schrijven wat in feite een generatie-effect
is. Een generatie die is opgegroeid met computers, rekenmachientjes en elektronische
spelletjes zal op de leeftijd van 40 jaar ongetwijfeld niet dezelfde moeilijkheden
hebben als Balbin signaleerde ten opzichte van de audiovisuele middelen van de
jaren 1960. Daar ging het om de generatie van 40-jarigen die in de jaren 1930 naar
school was geweest.
3. In feite weten we maar heel weinig over de rol van de leeftijd in het leerproces.
We hebben dit criterium nooit op zichzelf bekeken, los van het intellectueel niveau,
van psychotechnische en fysieke bekwaamheden en de door de onderzochte personen
opgedane ervaring. Enkele zeldzame studies over het onderwerp - overigens van
middelmatige kwaliteit - schijnen te willen beweren dat het opleiden van volwassenen
voor nieuwe technieken of denkwijzen meer tijd in beslag zou nemen en dus meer
zou kosten dan het opleiden van jongeren. Maar in dit soort overwegingen worden
volwassenen van verschillende leeftijd, behorend tot generaties met een verschillend
verleden en zeer uiteenlopende bekwaamheids- en ervaringsniveaus allemaal op één
lijn gesteld. Er zouden heel wat voorbeelden tegenover kunnen worden gesteld van
volwassenen die samen met jongeren van 20 of 25 jaar jonger dan zij cursussen
hebben gevolgd en uitstekende resultaten hebben behaald.
4. Er moet onderzoek worden gedaan waarin de variabele ‘leeftijd’ wordt
geïsoleerd, onderzoek naar de effecten van de leeftijd, los van die van het
socio-educatief milieu, niveau enz. Nu hebben de bedrijven en publieke diensten
duidelijk de neiging om voor de nieuwe technische functies eerder vertrouwen te
stellen in jongeren die vers uit het hierop gerichte onderwijs zijn gestapt, in plaats
van te proberen hun oudere werknemers om te scholen, hetgeen hun, naar zij denken,
veel duurder komt te staan. Heel de geïnformatiseerde sector is daar een treffend
voorbeeld van. De assistente van een directeur van een kleine geïnformatiseerde
onderneming moet tegenwoordig een werktafel hebben met een terminal waar de
gegevens in worden opgeslagen, een tekstverwerkingsmachine die tal van elementaire
en steeds terugkerende taken (wijzigingen, verbeteringen, presentatie enz.) overbodig
maakt, en telescript-, telecopy- en zelfs teleconferentiesystemen enz. Zij is
verantwoordelijk voor de organisatie en verwerking van de informatie en de analyse
ervan. Haar werk lijkt meer op dat van
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een piloot dan op dat van de directiesecretaresse van gisteren. Het is logisch dat men
zich voor dergelijke functies eerder richt tot jongeren, die voor dit soort werk zijn
opgeleid, dan dat men de 40-50-jarigen die vroeger deze functies in volkomen andere
vormen hebben uitgeoefend, helemaal opnieuw gaat opleiden. Dit uit de ‘burotica’
genomen voorbeeld zou door tientallen voorbeelden uit de industrie kunnen worden
bevestigd. Het is een logische en spontane houding, die men tegenkomt in de
ontwikkelde landen van Europa en in de Verenigde Staten en Japan. Van de
werknemers boven de 45 wordt gezegd: laat die maar op de oude manier hun werk
blijven doen. Het lijkt grotesk, maar in bijna alle bedrijven waar ik kom, zie ik het
zo gebeuren.
De vraag is, of wij op die manier niet de energie van een hele generatie ongebruikt
laten, of we niet bijna de helft van ons potentieel aan actieve mensen bij voorbaat
afschrijven. Op deze en dergelijke vragen kom ik in het tweede deel van deze
introduktie terug.
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Libanon: wat blijft er over?
Raymond G. Helmick s.j.
In het artikel dat wij in januari publiceerden, beschreef R.G. Helmick de bijzondere
kenmerken van Libanons probleem en de vele etnische, sociale en religieuze groepen
die erbij betrokken zijn. In wat volgt vraagt hij zich af wat er aan waardevols overblijft
in het systeem en voor welke opdrachten Libanon staat om de binnenlandse
bundelende krachten te versterken.

Wat waardevol blijft
Libanon heeft zichzelf altijd gezien als een idylle, het lieflijke land van
verdraagzaamheid, pluralisme en democratie: een voorbeeld voor de hele wereld. In
de burgeroorlog die het land sinds 1975 geteisterd heeft, ontsnapte dit ideaal
nauwelijks aan de ondergang en er kwamen in het Libanese systeem grote leemten
aan het licht. De oorlog werd slechts door de inval van Israël beëindigd en niet door
binnenlandse krachten die de broedertwist een constructieve wending konden geven.
Wel zagen de Libanezen het einde van de oorlog als een signaal om hun maatschappij
opnieuw op te bouwen en zich onder elkaar te verzoenen. De idylle is daarmee niet
teruggevonden: er heerst nog terughoudendheid en ressentiment die de wederopbouw
in de weg staan, en structurele gebreken in de maatschappij waarvoor nog geen
oplossingen zijn gevonden.
Is er in de versplintering nog iets overgebleven om mee te werken aan het herstel?
De burgeroorlog was een vuurproef, het ‘project-Libanon’ werd er door twee
tegengestelde nationalismen bedreigd: het Syrische en het Pan-Arabische. Het
Pan-Arabische nationalisme was meer een geestelijk dan een territoriaal concept:
het stelde de bredere belangen van de ‘Arabische natie’ boven het lokale belang van
Libanon; het wilde dat Libanon de Palestijnen steunde ook als het land daardoor
gevaar liep; het vond dat Libanon, onder de overheersende invloed van de Maronieten,
de Arabische identiteit en solidariteit van een groot gedeelte van de bevolking tekort
deed. Het Syrische nationalisme was daarentegen meer territoriaal gericht, meer een
heimwee naar wat mogelijk leek of verwacht werd bij de
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ondergang van het Ottomaanse Rijk, dan een streven naar wat op het ogenblik
geopolitisch haalbaar was. Zoals iedereen die ervan beschuldigd werd op de verdeling
van Libanon aan te sturen, betuigden ook de Syrische nationalisten al spoedig dat
zij tegen iedere vorm van verdeling waren en dat zij vochten om die te voorkomen.
Maar, zoals de Pan-Arabische nationalisten, wezen zij de prioriteiten af van het
Libanon waarin zij woonden, beschouwden het streven naar evenwicht tussen de
verschillende confessies puur als een dekmantel voor sociaal onrecht en wilden
Libanons instellingen en zijn omslachtig consensus-beleid vervangen door een meer
gecentraliseerde staat die een aantal van hun eigen prioriteiten zou aanvaarden. Syrië
was voor hen niet zozeer een land om bij aan te sluiten als wel een plaats waar hun
hart is en waarvan zij zich niet afgesneden willen voelen.
Nu, na acht jaar binnenlandse oorlog, is er voor de ordening van de Libanese
maatschappij geen ander alternatief dan het ‘project-Libanon’. Voor de Maronieten
en enkele anderen is dit een nationalistische idee, voor de rest van de bevolking niet.
Wel beseft iedereen dat het vrijwaren van Libanons grondgebied nu moet voorgaan
op al het andere en dat zij om dat te bereiken wegen moeten vinden om weer met
elkaar samen te leven met de institutionele middelen die hun nu ter beschikking staan.
Zonodig wil men die middelen wijzigen en de sociale en politieke prioriteiten
afstemmen op de meest dringende noden van nu.
Het project-Libanon is in wezen de vorming van een pluralistische maatschappij.
De kern van dit pluralisme is niet louter een evenwicht tussen de verschillende
confessies, elk met haar proportionele rechten, maar gelijkheid in burgerschap met
volle erkenning van ieders culturele eigenheid. Dat beoogde reeds het Nationale Pact
dat in 1943 gesloten werd tussen de confessionele groepen. Maar gaandeweg werd
de machtsverdeling tussen de confessies weer als einddoel gezien en niet als middel,
en dat bracht Libanon aan de rand van de afgrond.
Tot de basismiddelen waarmee Libanon zijn sociaal ideaal kan realiseren behoren
vooral: zijn wetgevende traditie, de humanitaire gedachte van Michel Chiha en het
sociale bewustzijn dat het best verwoord werd door Kamal Joemblatt en Musa al-Sadr.
Niet alle Libanezen scharen zich achter alle drie samen, in de burgeroorlog kozen
beide partijen er elk het hunne uit en nu worden ze als partijprogramma's beschouwd.
Alle Libanese gemeenschappen zouden ze weer alle drie samen tot de hunne moeten
maken, als ze weer over de Libanese traditie willen beschikken voor de wederopbouw
van de samenleving.
1. De wetgevende traditie. De wetgeving heeft in Libanon bijzonder ver-
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dienstelijk werk geleverd. Zij is geen vreemde inbreng uit de Franse koloniale tijd,
maar een door en door Libanese instelling waarmee de Libanezen hun
onafhankelijkheid bewerkten zowel van het Ottomaanse Rijk als van het Franse
Mandaat. Zij ontwierp het pakket hervormingen die in 1920 de vorming van Groot
Libanon aanvaardbaar maakten voor Noord en Zuid, voor de Bekaavallei en de
kuststeden; zij ontwierp en ontwikkelde de uitstekende grondwet en het
consensus-beleid. Zij ligt ten grondslag aan het evenwicht tussen de confessies en
is er niet wezenlijk afhankelijk van. Naderhand is deze wetgevende activiteit
stilgevallen en daarmee ook de sociale en politieke ontwikkeling van Libanon. Dit
immobilisme is er de oorzaak van dat alwie niet zijn redelijke deel kreeg in het bestel,
het ging bestempelen als een instrument om oud sociaal-economisch onrecht te
bestendigen. Wat er nog van opbouw en hervorming terecht kwam, volgde veeleer
uit het omzeilen van de wetgeving dan uit een wijs gebruik ervan. Het wordt tijd om
deze unieke wetgevende structuur weer te gebruiken als een doeltreffend instrument.
2. Michel Chiha's humanitaire gedachten. Nog steeds, nu 29 jaar na zijn dood,
worden de eigenheid en de mogelijkheden van Libanon nergens beter belicht dan in
de geschriften van Chiha. Hij schetste een dynamiek voor de evolutie van de Libanese
maatschappij eerder dan een statisch beeld ervan. In de ontgoocheling die tot de
burgeroorlog leidde werd het duidelijk dat de ideale maatschappij die Chiha had
beschreven, gewoon niet bestond en nooit bestaan had. Zijn consensus-systeem was
verlamd door het immobilisme van het eigenbelang en toen de consensus buiten
bereik bleef zag men geen andere uitweg meer dan wapengeweld. Chiha's ideaal kan
dus gemakkelijk afgedaan worden als een mislukt experiment. Maar je kunt zijn
ideeën ook anders herlezen: als een visie op mogelijkheden die men voorbij heeft
laten gaan, maar die nog altijd open blijven. Zijn kijk op de Libanese situatie was
bijzonder scherpzinnig. Zijn geschriften mogen niet gelezen worden als de
beschrijving van een eindpunt in Libanons ontwikkeling maar als een startpunt voor
nieuwe ideeën.
3. Sociaal bewustzijn. Het feit dat hoofdzakelijk één van beide partijen in het
Libanese conflict zich opwierp als voorvechter van sociale rechtvaardigheid, had het
kwalijke gevolg dat strijd tegen onrecht nog alleen maar het programma van één
partij scheen te zijn. Maar ook christenen, ook de Kataib Partij, is sociaal bewustzijn
niet vreemd. Dank zij hun succesrijke sociale programma's in de 19e eeuw, toen het
kleine Berglibanon afgescheiden was van de rest, leven de christenen sindsdien echter
in een betrekkelijke welstand. Het is de Moslim-bevolking, Sunnieten zowel als
Sji'ieten, die het hardst te lijden had van de moderne armoede. Hun

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

426
woordvoerders waren vooral Musa al-Sadr en Kamal Joemblatt. En dit zijn stemmen
waarnaar heel Libanon opnieuw zou moeten leren luisteren. Libanon heeft wel een
heel vrij economisch systeem nodig, wil het zijn bankiersrol, een van zijn voornaamste
diensten, blijven vervullen voor de Arabische wereld. Er is in het heetste van het
conflict wel eens beweerd dat ook deze bankiersfunctie een uitbuiting was van de
Arabische landen, maar de Arabische landen die Libanon gebruiken als commercieel
doorgeefluik zagen dat niet helemaal zo. Zij waarderen en steunen Libanon in deze
taak. Dat de tabaktelers in Zuid-Libanon op de rand van de ellende leven is niet te
wijten aan de vrijheid van onderneming, maar aan grove handelsmisbruiken. Evenmin
is het de schuld van de vrije markt dat de grond in de Bekaavallei geconcentreerd
werd in de handen van enkelen. Een radicale economische hervorming en onteigening
zouden Libanon zeker schaden, maar dit wil niet zeggen dat niet opgetreden moet
worden tegen uitbuiting en niet gestreefd moet worden naar meer elementaire
verdelende rechtvaardigheid. En ook beter onderwijs kan de onterfden een groter
aandeel bezorgen in de voordelen van de Libanese maatschappij. Middelbaar en
hoger onderwijs zijn schaars in deze streken en de enkelen die konden studeren aan
een van de universiteiten, die allemaal in Beiroet gevestigd zijn, zijn weinig geneigd
om naar hun verarmde streek terug te keren.
Onderwijs kan natuurlijk gebruikt worden als sociale controle, om mensen te
brengen tot het aanvaarden van hun ondergeschikte rol in de maatschappij. Maar het
kan ook een middel ziin om hun de macht te verlenen die nodig is om de hefbomen
van de sociale rechtvaardigheid te bedienen. Een urgentieprogramma om deze streken
volop onderwijs te verschaffen, ligt in het vermogen van de regering. Samen met
ernstige ontwikkelingsprojecten voor de streekeconomie zou dit al een flinke stap
zijn naar deelname in Libanons welvaart voor deze gebieden en hun noodlijdende
bevolking, zonder nodeloos radicale economische inmenging.

Bouwen aan saamhorigheid
De Libanese maatschappij zit te paard op twee culturen: de Arabische wereld die de
bakermat is van zijn bevolking en de westerse waartoe het de toegangspoort is voor
de Arabische landen. Zij kan niet leven geïsoleerd van een van beide. Zij heeft haar
taak naar binnen om de bevolking een thuis te bezorgen en een kans op ontplooiing
in een eigen samenleving, en om haar angsten weg te nemen. Zij heeft ook een
opdracht naar buiten,
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ten dienste van deze twee culturele werelden. De twee taken vallen gelukkig samen.
Libanon ligt in een regio die heel weerbarstig is tegen een orde die van buitenaf
opgelegd wordt. Denken we maar even terug: nadat de Helleense en de
Romeins-Byzantijnse Rijken in de oude provincie Syrië (het grote Syrië) een hoog
ontwikkelde, verfijnde en welvarende beschaafde orde hadden gehandhaafd gedurende
bijna duizend jaar, waren de tribale krachten nog zo weinig geassimileerd en nog zo
onafhankelijk en vitaal dat zij, bij de islamitische verovering - andere tribale krachten
- de hele beschaafde buitenlaag bijna in één nacht wegveegden. Toen het kalifaat
van de Ummayaden van de eerste islamitische eeuw deze beschaafde orde trachtte
te redden en in stand te houden, brachten deze krachten het kalifaat zelf ten val. Toen
daarop het kalifaat der Abassieden in Bagdad en de staat der Fatimieden in Egypte
poogden een orde van verbonden islamitische steden te vormen, faalden zij opnieuw
door de weerstand van dit deel van hun rijk. Al deze pogingen mislukten omdat ze
de lokale culturen en krachten niet integreerden maar een kunstmatig bestel
probeerden op te dringen. De plaatselijke bevolking wil geëerbiedigd worden en
vanuit haar ervaring in het verleden staat ze zeer sceptisch tegenover iedere nieuwe
dwang. Zij herinnert zich dat ze meer dan één imperium ten val heeft gebracht.
‘Paranoia’ noemden we in het vorige artikel het element dat een moderne
gemeenschap, die tevoren wel ‘burgerzin’ had, omvormt tot een stam. Dit is natuurlijk
niet de enige definitie van het overigens eervolle begrip ‘stam’. Maar deze
omschrijving maakt duidelijk wat er bezworen moet worden om nog enige cohesie
mogelijk te maken tussen de gemeenschappen in Libanon, zonder dat zij moeten
vrezen hun culturele eigenheid te verliezen. Paranoia is angst die ontstaat wanneer
mensen elkaars bedoelingen verkeerd begrijpen. En op het ogenblik zijn dergelijke
misverstanden in Libanon schering en inslag en is communicatie heel moeilijk
geworden. De Libanezen gebruiken veel scheldnamen voor elkaar. Bij het begin van
de burgeroorlog werden de Maronieten voor ‘isolationisten’ uitgekreten: ze zagen
Libanons Arabisch karakter en Libanons band met de Arabische wereld over het
hoofd. Maar daar bovenop ging ‘isolationist’ nog iets anders betekenen: de Maronieten
zouden erop uit zijn Libanon op te splitsen, hun oude bolwerk in de bergen af te
scheiden en alleen vast te houden aan het havengebied van Oost-Beiroet; de rest van
het land kon dan opgeslokt worden, deels door Syrië, deels door Israël. De Maronieten
ontkennen natuurlijk dat zij ooit zoiets van plan zijn geweest. M.i. wilden zij het
inderdaad niet en behoort de hele verdenking tegen hen tot de paranoia die het land
ontredderde en in de burgeroorlog stortte.
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Een ander voorbeeld van die paranoia is de vrees van de Maronieten voor islamisering
van het land. Er is voldoende aanleiding voor die vrees te vinden in het verleden en
ook nog in de recente ontwikkeling in Egypte met zijn grote Koptische gemeenschap.
Maar de moslims in Libanon zijn over die vrees en dat wantrouwen heel verbaasd;
zij weten echter nog altijd niet hoe de Maronieten ervan te overtuigen dat zij loyaal
mee willen werken in de Libanese maatschappij, dat zij helemaal geen plannen
hebben om het land te islamiseren. Hun aandacht is nog volkomen in beslag genomen
door hùn vrees dat de Maronieten hén zouden domineren.
Sji'ietische moslims voelen zich ontzettend achteruit gesteld en vrezen dat de rest
van Libanon hen voorgoed in de steek zal laten. Wanneer zij dan ervan verdacht
worden mogelijke ondermijners van het Libanese bestel te zijn (al was het maar
omdat ze hun achterstand willen inhalen), wanneer aan velen van hen in de
Hermelstreek een Libanees persoonsbewijs geweigerd wordt, slaat hun vrees om in
paranoia en radicale afwijzing. Vandaar dat velen in de Bekaavallei geneigd zijn de
Syriërs als hun beschermers te zien. Terwijl in het zuiden de mensen dan weer
opkijken naar Libanon als de beschermer tegen de Israëlische invallen.
De Palestijnen lijden het ergst van paranoia. Zelfs toen zij in Libanon buitengewoon
gastvrij onthaald werden, reageerden zij angstig en wantrouwend. Dat is niet
verbazend na de traumatische ervaring van hun uitdrijving uit Palestina. Nu zij zo
lang vanuit hun paranoia gehandeld hebben, is hun vrees bewaarheid. Zij hebben de
Libanese gemeenschappen zozeer tegen zich opgezet (ook de meest welwillend
gestemde) dat zij voor hun bescherming in grote mate aangewezen zijn op de
internationale gemeenschap.
Om over het wantrouwen en de paranoia heen een gesprek mogelijk te maken
moet wederzijdse waardering groeien voor de culturen en de basisverwachtingen
van de verschillende Libanese gemeenschappen. Zolang de ene gemeenschap schrik
heeft voor de andere, zullen de Sji'ieten geen vrede hebben zolang ze zich niet als
echte Libanezen erkend voelen door de christenen; de Maronieten of de Droezen
zullen geen vrede hebben als ze zich voortdurend door hun buren bedreigd voelen;
de Sunnieten - met hun sterke burgerzin die stabiliteit wil scheppen in de maatschappij
- zullen geen vrede hebben als ze zich voortdurend beschouwd voelen als mogelijke
subversieven. Hier is het dat het bouwen aan cohesie binnen de Libanese maatschappij
samenvalt met de dienst naar buiten aan de Arabische en Westerse wereld.
In Libanon botsen twee nationalismen, één westers gericht en één Arabisch.
Binnenlandse vrede is uitgesloten als een van deze nationalismen
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onderdrukt wordt. Beide moeten zij hun plaats krijgen in een zelfstandige staat met
eigen karakter. Het Libanese genie voor pluralisme en vrijheid kan deze eigen aard
creëren en daarmee een reële dienst bewijzen aan het achterland van de twee
nationalismen. Libanon is altijd een commerciële schakel geweest tussen de Arabische
en de westerse wereld. Het kan de twee werelden ook een geestelijke en culturele
dienst bewijzen.
De Maronieten hebben altijd gedacht dat hun contact met het Westen goed was
en dat zij hier begrip en waardering vonden. Uit een enkel voorbeeld blijkt hoezeer
zij zich vergisten. Toen zij de afschuw van het Westen vernamen over de moorden
in de vluchtelingenkampen van Sabra en Sjatila, vroegen ze verontwaardigd: waarom
spreekt het Westen alleen over dit bloedbad en niet over Damoer, Zahleh, Tripoli...
de talloze moordpartijen en wraaknemingen die de burgeroorlog tekenden? Het
antwoord is, dat een lijst van bloedbaden in onbekende plaatsen te ingewikkeld is
voor westerlingen om ze te begrijpen. Of ernstiger: Sabra en Sjatila waren voor het
Westen zo gruwelijk, niet om Libanons aandeel erin maar om het aandeel van Israël,
dààrom was het zo geschokt. Libanon en de Libanezen daarentegen zijn in het Westen
nauwelijks bekend. Wie zijn de Libanezen? Een vreemd volk, verweg, bij wie
voortdurend bloedbaden voorkomen en voor wie men dus moeilijk begrip en morele
zorg kan opbrengen. Zo slecht dus zijn de Maronieten erin geslaagd hun land en zijn
morele kracht in het Westen bekend te maken.
Hier moet verbetering in komen. Alle Libanezen, van alle strekkingen, moeten
met het Westen in contact treden, en niet alleen uit eigen naam maar uit naam van
de hele Arabische wereld waarvoor zij de brug naar het Westen zijn. En de geestelijke
en culturele dienst die Libanon de Arabische wereld kan bewijzen, bestaat erin dat
het zijn pluralisme meedeelt aan de Arabische wereld. De Arabische wereld heeft
haar eigen paranoia tegenover het Westen, die haar oorsprong vindt in de Kruistochten
en later culmineerde in het westerse imperialisme en neokolonialisme. Libanons
pluralistische voorbeeld kan het Arabische wantrouwen tegenover het Westen
wegnemen, zodat de Arabische wereld zich veiliger voelt en meer bewust van zijn
plaats en waarde in de ruimere wereld.

De huidige situatie
De Maronieten hebben nu de leiding over het weinige dat er te besturen valt, maar
zij staan onder de vreselijke druk van zowel de Syrische als de Israëlische bezetters
die graag zouden zien dat zij zichzelf en de hele Liba-
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nese staat grondig compromitteren. De overwinning van de Maronieten over de
andere Libanese groepen was zo totaal, dat zij nu blootgesteld zijn aan het grote
gevaar dat iedere politieke macht loopt na een te forse overwinning, namelijk dat zij,
bij gebrek aan innerlijke remmende krachten, hun overwinning zullen verspillen en
alles opnieuw verliezen. De moslims, Sunnieten zowel als Sji'ieten, en de Droezen
hebben geen enkele macht meer en moeizaam zoeken zij zich in die situatie te
schikken. De andere christelijke gemeenschappen, die vanouds gevoelig zijn voor
de weerslag van wat christenen in Libanon doen op hun geloofsgenoten in andere
Arabische landen, zijn verschrikkelijk bang dat de Maronieten te ver zouden gaan
en vergelding uitlokken tegen alle christenen in het Midden-Oosten. Hun vrees is
waarschijnlijk overdreven, want de Maronieten zijn zich van dit gevaar terdege
bewust.
Maar hoe voorzichtig de huidige Libanese regering ook moge zijn, de bezetters
maken het haar uiterst moeilijk het smalle pad te bewandelen dat de omstandigheden
open laten. De Syriërs en de andere Arabische staten eisen van Libanon dingen die
het onmogelijk zouden maken te leven in de schaduw van de enorme militaire macht
van Israël of een modus vivendi te vinden die Israël ertoe kan bewegen zijn
bezettingsleger terug te trekken. En de Israëli's eisen van Libanon dingen die zijn
band met de Arabische wereld zou vernietigen en daarmee zijn economisch essentiële
rol als bankier van het Midden-Oosten.
Wat Libanon het meest fundamenteel nodig heeft is: een staat, sterk genoeg voor
onderhandelingen onder zware externe druk en voldoende interne cohesie onder de
Libanezen om de staat te laten functioneren in de kritieke periode van de
onderhandelingen met de bezettende machten. Een cohesie, sterk genoeg voor het
vormen van een natie, is op het ogenblik zonder meer buiten bereik. De regerende
coalitie is in de ogen van veel burgers gecompromitteerd, omdat ze in de burgeroorlog
zo sterk op Israëlische bijstand steunde. Wel zijn de Libanezen op dit ogenblik bereid
veel te vergeven. Ook de Maronieten hebben verschrikkelijk te lijden gehad van de
burgeroorlog en zij rouwen om hun held, Bashir Gemayel, vermoord in september
1982. De andere Libanezen hadden al enigszins hun hoop op hem gevestigd; nu zien
ze nog gemakkelijker een teken van hoop in zijn broer, de huidige president van de
Republiek, Amin Gemayel. Diens foto prijkt op affiches op de muren en aan de
ramen van alle buurten, zelfs het meest opvallend in de Palestijnse kampen.
Tot de Maronieten, die nu de last van het staatsbestuur dragen en die zich de eerste
vertolkers achten van de christelijke geest in het hart van de islam, kan men alleen
maar zeggen, in het besef van de hel die zij door-
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stonden en de gevaren die zij nu doorstaan: ‘Bemin uw vijanden, doe goed aan wie
u haten, zegen die u vervloeken’. Er is voor hen geen andere weg om de duivelskring
van vergelding te doorbreken. Zij moeten met vaste hand orde en recht handhaven,
maar toch ook vertrouwen schenken aan iedere partij in de Libanese maatschappij.
Het is voor de winnende groep moeilijk barmhartig te zijn na zo veel leed. De
president, Amin Gemayel, lijkt de nood te beseffen aan barmhartigheid en solidariteit.
Het wordt ook met de dag duidelijker dat hij hierbij de steun krijgt van zijn machtige
vader, Shaikh Pierre Gemayel, die zoveel gezag heeft binnen de Kataib Partij. Andere
Libanezen zijn zeer bereidwillig ingegaan op de oproep vertrouwen te schenken aan
de president en de regering die hij gevormd heeft. De kans is reëel dat in zo'n duister
uur als nu Libanon de maatschappij uitbouwt die het al zo lang verlangd heeft.
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Merry Christmas, Mr. Oshima
Een nieuwe film van Nagisha Oshima
Paul Verstraten
Film is een medium dat zich bij uitstek tot cultusvorming laat verleiden. Het meest
duidelijke voorbeeld hiervan zijn natuurlijk de ‘stars’ van Hollywood, die een bijna
bovenmenselijke status verwierven. ‘More stars than there are in heaven’ was de
slogan waarmee MGM zijn acteurs en de actrices aan het begin van de jaren dertig
aanprees. En de vergelijking met ‘heaven’ was niet zomaar gekozen. Ook regisseurs
delen in deze cultus, maar zij worden meer door pers of theoretici gecreëerd; denken
we maar aan de auteurstheorie.

Oshima, het fenomeen
Een van die ‘stars’ of ‘fenomenen’ voor pers en theorie is Nagisha Oshima. Deze
Japanse cineast, die al vanaf 1960 films maakt, drong in de tweede helft van de jaren
70 definitief door in Europa met zijn L'Empire des Sens, L'Empire de la Passion,
nadat hij eerder vooral op festivals te bewonderen was geweest. Oshima is naast
cineast ook schrijver (filmkritieken, maar ook politieke onderwerpen) en heeft in
Japan ook een televisieprogramma geleid. Dit jaar is dan zijn nieuwste film
uitgekomen, Merry Christmas, Mr. Lawrence (naar een boek van Sir Laurens van
der Post), een film over de voorvallen in een Japans gevangenenkamp waar tijdens
de Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk Engelse militairen geïnterneerd zijn. Met
dit gegeven als (achtergrond) decor wilde Oshima naar eigen zeggen, een film maken
over de confrontatie tussen twee culturen in een gesloten wereld: een
Oost-Westconfrontatie, een culturele vergelijking, die gepersonifieerd wordt via twee
koppels, Yonoi en Hara aan Japanse en Celliers en Lawrence aan Engelse zijde.
Oshima als fenomeen. Zoals bij elk fenomeen ontbreken ook hier niet de ‘tekens’
van de cultus. Begin september was ik op het festival van Edinburgh, waar de film
zijn première voor Engeland had. Het festivalgebouw was versierd met posters van
de film, met foto's, met platenhoezen van de
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filmmuziek, Japanse kledij hing aan de muur, T-shirts met The Oshima Gang waren
te koop, een aparte Oshima-discussie was georganiseerd. Tekens van een cultus,
fenomeenvorming rond een persoon. Maar tussen fenomeen en film bestaat niet
noodzakelijk een rechtstreeks verband. Cultus, spektakel, ‘circus’, georganiseerd
rond regisseur en film, hoeven nog niet direct te betekenen dat we van een goede
film kunnen spreken. In een artikel uit 1960 schrijft Oshima zelf over de ‘zwakte
van de auteurs’1. Hij bekritiseert twee van zijn landgenoten omdat ze kennelijk op
‘kassuccessen’ spelen, louter commerciële films maken, die smaakvolle ingrediënten
gebruiken om een groot publiek te trekken: de ene door de oorlog als onderwerp, de
andere door een heel bekende Japanse schrijver als acteur te nemen. Hij weet dus
reeds hoe ze een film kunt laten ‘lopen’. In hetzelfde artikel schrijft hij dat hij zelf
als regisseur nog een beginneling is (hij heeft net zijn eerste film gemaakt), maar na
zes jaar assistent geweest te zijn, zich nu bezighoudt met de vraag hoe je een
succesfilm kunt maken. Nù weet hij het blijkbaar heel goed: een film die een
Oost-Westconfrontatie wil zijn (Oshima als Bhagwan van de film?), een ‘taboe’
(homoseksualiteit), de achtergrond van de oorlog, een cast die zowel voor Oost als
West lokkertjes bevat (David Bowi, Tom Conti, Ryuichi Sakamoto) en het geheel
overgoten met een vleugje mystiek (de jeugdscènes van Celliers, de samoerai-achtige
Sakamoto). En vooral natuurlijk de wereldwijde perscampagne. De show wordt
echter met zoveel spektakel opgevoerd, dat er rond de film een rookgordijn wordt
opgetrokken. Twijfelaars of critici krijgen snel het gevoel dat ze beter zwijgen of
meejuichen. Of twijfel en kritiek slaan om in een exhibitionisme van het eigen gelijk.
Ik zie wel dat de film ‘loopt’ (de zaal liep telkens helemaal vol), maar ook dat hij
niet ‘aanslaat’. Niemand die ik gesproken heb, was ervan ondersteboven, ze waren
teleurgesteld in hun verwachtingen. Wat zit er in werkelijkheid achter de mist die
door de show wordt opgetrokken?
Na de film verschillende keren te hebben gezien, kan ik er nog steeds niet achter
komen waar hij nu eigenlijk over gaat. Over die confrontatie tussen Oost en West,
over de oorlog, over de voorvallen in een ‘gesloten wereld’ van een interneringskamp,
over homoseksualiteit? Of over een man, Celliers, die zijn broertje verraden heeft de flashback die zich in Engeland afspeelt - en de rest van zijn leven de last van het
verraad zal moeten dragen en hem vorm geven in zijn bizarre gedrag? Of gaat de
film over verschillende militaire codes en mentaliteiten (b.v. de rechtzaalscène,

1

Nagisha Oshima, L'asthénie des auteurs, in Ecrits 1956-1978, Gallimard, Paris, 1980.
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waarin Celliers terechtstaat en waar een officier zegt dat een Japanner harakiri zou
plegen in plaats van zich gevangen te laten nemen; of de hongerstraf die de
gevangenen opgelegd krijgen maar die de Japanners vrijwillig op zich nemen)? De
film vertelt zoveel, dat er eigenlijk, maar weinig meer verteld wordt, iets anders dan
tonen, laten zien). Ik hoorde dan ook hoeveel mensen achteraf het verhaal probeerden
te ‘duiden’, na te vertellen, als een bezwering tegen het niet-begrijpen. Tussen het
simpele tonen en een goede filmische constructie gaapt blijkbaar een kloof, die het
begrijpen in de weg staat. Om te laten zien hoe die kloof in Merry Christmas, Mr.
Lauwrence ontstaat, zal ik me op een paar voorbeelden concentreren.

Flash-back
Laten we, om te beginnen, eens kijken naar de lange flash-back waarin de jeugd van
Celliers wordt verteld en de verhouding met zijn jongere broertje gestalte krijgt.
Celliers verraadt zijn broertje door hem niet te sparen voor de inwijdingsrituelen van
het ‘college’, waarna de gouden stem van het jongetje voor altijd zal ophouden te
zingen. Flash-backs beslaan ofwel de hele film (de flash-back die ingeklemd zit
tussen begin en einde en een ‘heden’ is, zoals vaak in de film-noir) of beslaan een
klein gedeelte van de film dat het ‘heden’ verklaart zonder er de aandacht van af te
leiden, zonder dat de flash-back een eigen film wordt. Als meest karakteristieke
eigenschap heeft de flash-back een (pseudo)causaal karakter: vroeger dat, daarom
nu dit. Wordt de flash-back te lang uitgemeten (zoals in de film van Oshima de scènes
in Engeland), dan komt het evenwicht tussen hoofden nevenhandeling, tussen hoofden bijzin in gevaar, een causale redenering slaat om in een nevenschikking: dit verhaal
wordt uitgewerkt, maar ook dat, beide krijgen een eigen narratieve opbouw en duur
in plaats van dat de nevenhandeling alleen maar getoond wordt. Het is een inbreuk
op de filmgrammatica, een ‘fout’. Maar wat gebeurt er als je je laat verleiden door
het ‘fenomeen’ Oshima? Dat wordt b.v. duidelijk in het nummer van de Cahiers du
Cinéma (348/349) dat aan de film is gewijd en waarin een criticus als Bonitzer de
grammaticale, causale functie van de flashback (‘qui dévoile le secret de Celliers’)
bevestigt, maar in een handomdraai de inbreuk erop dan weer als sterkte uitlegt. Hier
wordt op twee redeneringen gehinkt: de flash-back is te lang, het is een fout tegen
de klassieke poëtica, maar wat zou dat? Oshima is een fenomeen, en dus... Natuurlijk,
steunen op de klassieke filmpoëtica en er een afwijkend ge-
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bruik van maken kan voor sommigen ‘modern’ lijken. Maar het kan ook een valstrik
zijn voor de kritiek. Ik denk echter dat Oshima zelf in een andere valkuil gevallen
is: die van de roman. De scènes in de roman van Laurens van der Post die zich in
Engeland afspelen, waren té verleidelijk voor Oshima's Japanse oog. Maar romans
vormen een gevaarlijke stof voor films: de poëtica en de economie van beide media
zijn té verschillend2.

Film en roman
Dat blijkt nog eens uit een andere scène in de film, die ik een klassieke adaptatieval
zou willen noemen. Celliers en Lawrence bevinden zich in hun cel, ze hebben de
dood voor ogen. Ieder aan zijn kant van de celwand, vertellen zij elkaar verhaaltjes:
Celliers' verhaal wordt de lange flashback, Lawrence vertelt over de ontmoeting met
een vrouw: tonen versus vertellen3. Mijn vermoeden dat deze scène zo uit de roman
stamt, werd pas later bevestigd, maar van meet af aan was er hier voor mij iets
vreemds. Oshima ziet het verschil niet tussen verbeelding in roman en verbeelding
in film. In de roman wordt het decor van de cel als achtergrond eenmaal vermeld,
genoeg om de verbeelding te verankeren, in te klemmen, zonder verder aandacht aan
het decor te besteden: we weten waar het zich afspeelt en nu kan de imaginaire wereld
van het (letterlijk) vertellen de volledige ruimte innemen, ongeacht de tijd die het in
beslag neemt. De film daarentegen stelt het kader van de vertelling aanwezig, als
fysiek presente ruimte: decor en vertellend personage blijven zichtbaar aanwezig,
blijven aandacht vragen door hun presentie. Oshima laat de acteur de taak over om
gedurende zijn vertelling het beeld te ‘dragen’, de aanwezigheid van het beeld te
doen vergeten om de vertelling ruim baan te geven. Maar dat is zelfs voor een acteur
als Conti een onmogelijke taak (Bowie heeft het gemakkelijker, zijn verhaal wordt
slechts getoond). De

2

3

Mijn afstudeerscriptie aan de KU Nijmegen ging over adaptatiemogelijkheden en -problemen
naar aanleiding van de verfilming van de roman De ziener van Simon Vestdijk. Keer op keer
stuitte ik op problemen bij de omzetting die te maken hebben met de verschillen in codes,
materialiteit en economie van beide media, die toch allebei verhalend zijn. De inhoud van
het verhaal - voyeurisme, zienerschap - was heel verleidelijk voor een verfilming, maar de
psychologie waarop hij steunt en die in de roman vorm krijgt via de monologue intérieur,
stelt de film voor bijna onoverkomelijke problemen.
In het reeds vermelde nummer van Cahiers du Cinéma zegt Oshima dat hij ook de scènes
met de vrouw verfilmd heeft, maar dat hij ze eruit gelaten heeft omdat ze het evenwicht en
ritme dreigden te verstoren!
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fysiek presente wereld van het beeld kan niet vergeten worden en ‘irriteert’ de
imaginaire wereld die via de vertelling in het beeld opgeroepen moet worden. In de
roman wordt de vertelling tegen het vermelde en verder slechts vaag aanwezige decor
geplaatst, in de film blijft de vertelling in het decor en belemmert de verbeelding,
vestigt de aandacht op Conti als acteur (niet als personage), die de vertelling ‘over
de tijd heen’ moet zien te ‘spelen’. Oshima laat Conti maar vertellen en vertellen en
vergeet dat hij een film maakt en niet een beeldroman.

Filmgrammatica en afwijking ervan
Celliers' flash-back is een vermenging van klassieke filmgrammatica en een
pervertering ervan, zei ik. Hetzelfde geldt voor de rechtzaalscène. Moeten we dan
ook hier weer dezelfde truc uithalen om deze vermenging van klassiek en afwijkend
gebruik van de dramaturgische en filmische regels te rechtvaardigen? Om te beginnen,
de manier waarop Celliers geintroduceerd wordt. Rond de introductie van een
personage wordt nogal eens een ‘suspense’ opgebouwd. Wie herinnert zich b.v. niet
de introductie van Lana Turner in The Postman Always Rings Twice of van Barbara
Stanwyck in Double Indemnity: eerst de benen, dan pas het personage. In Oshima's
film valt het eerste shot op Bowie's rug. Maar de suspense is al tenietgedaan door de
voorgaande scène in het officierskantoor: Yonoi en het publiek (dat al een tijd lang
op Bowie's entree zit te wachten) zijn daar al ingelicht over de gevangene, de
introductie is al aangekondigd! Als we dan eerst alleen maar Bowie's rug te zien
krijgen, zou je nog kunnen denken: de bekendmaking wordt nog even uitgesteld, de
suspense opgedreven, maar de houding en de figuur van de zanger-acteur zijn zo
bekend, dat er al direct een zucht van herkenning door de zaal gaat: ‘Eindelijk Bowie!’
Aan de andere kant verzuimt Oshima dan weer een prachtige kans tot ‘focalisering’
of ‘fetisjering’, zoals we die uit de Hollywoodfilm kennen (de blote benen van de
star). Bowie's blonde haar kon een symbool voor de zon zijn en zo mede een
verklaring voor de fascinatie van de Japanner Yonoi voor de blonde Celliers. Maar
het rugshot van Bowie's entree laat Bowie zien met een hoed op!
Het raadsel of mysterie van de fascinatie die Celliers uitoefent op Yonoi (gespeeld
door Ryuichi Sakamoto, Bowie's muziekster-tegenhanger en filmisch tegenspeler),
wordt van bij hun allereerste ontmoeting, hier in de rechtzaal, al te snel en overvloedig
weggegeven. Een al te nadrukkelijke filmische onderstreping van de camera en
Sakamoto's hypernerveuze
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overacting (die blijkbaar alleen het publiek opvalt en niet de andere personages)
nemen alle spanning uit deze eerste confrontatie weg en maken de fascinatie zo
‘mythisch’, dat we niet eens weten op welke mythe we ons moeten baseren. Vanachter
Bowie's rug maakt de camera een voorwaartse beweging naar en tot aan Yonoi, die
in de bank van de rechters zit. Voor de rest gaat de actie gewoon door, maar zonder
enige narratieve of logische motivering laat deze camerabeweging Yonoi zien in
close-up, gefascineerd luisterend naar Celliers buiten beeld: ‘Zié je het, publiek?
Yonoi is gefascineerd!’. Bowie en Sakamoto worden als ‘liefdespaar’ gekoppeld.
Het is alsof Oshima wil zeggen: ik zeg het maar meteen, dan hoef je verder niet echt
na te denken, het is toch mythisch, zak maar lekker onderuit. Door een bekend
retorisch procédé (vooral de cameravoering) wordt aldus van bij de eerste ontmoeting
de ontknoping weggegeven zonder ook maar een schijn van motivering. Wat verder
volgt, is geen dramatische ontwikkeling meer, al doet Oshima nog zo zijn best om
dit via steeds ‘ergere’ scènes te suggereren, maar een optelsom: en nog een onsje,
nog een onsje.
Eenzelfde dramatische constructiefout betreft de doodskus tussen Bowie en
Sakamoto. Het thema van de homoseksualiteit wordt van in het begin duidelijk
geïntroduceerd. In de openingsscène moet een Koreaans officier harakiri plegen
omdat hij een Hollandse soldaat heeft verleid en verkracht. De kus, die via kleine
dramatische stappen voorbereid had kunnen worden en een hoogtepunt had kunnen
zijn, wordt echter zo sterk overbelicht, dat de scène je de strot wordt ingeduwd. De
manipulatie keert zich tegen de manipulatie zelf, zoals eerder de suspense.
Joe Manckiewicz, de bekende scenarist-regisseur, zei eens dat de ware verleiding
erin bestaat, de indruk te wekken dat je iets te verbergen hebt. Dat is een subtieler
manipulatie, omdat ze een beroep doet op de eerste filmische drift: het (verhulde)
voyeurisme van de toeschouwer. Eén scène is er waarin Oshima demonstreert dat
hij dat inderdaad kan. Als Celliers tot aan de nek in het zand ingegraven zit, besluipt
Yonoi hem met een mes in de hand. Na de vernederende kus is deze moorddreiging
sterk en logisch. Dood, liefde en seksualiteit raken elkaar hier, zoals Oshima al eerder
en nog overtuigender heeft laten zien in The Ceremony (1971) en L'Empire des Sens.
Het mes nadert het hoofd van Bowie, die nauwelijks nog bij bewustzijn is. Gaat de
Japanner de demon nu doden, nu hij schijnbaar zonder verweer is? Nee, hij snijdt
hem een stukje haar af, neemt afscheid en sluipt weg. Een vlinder kruipt door het
haar van Bowie. Op een subtiele manier vermengen zich hier liefde, haat, fascinatie,
lust, fetisjering (het haar, eindelijk); macht en machteloosheid liggen hier diame-
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traal tegengesteld aan de fysieke situatie. In plaats van de overduidelijke betekenis
die Oshima bovenop andere momenten en scènes legt, staat hier die chaos van emoties,
dat ‘festival van attracties’ dat de toeschouwer mee-sleurt. Hier moet de toeschouwer
werken om te kunnen blijven zitten in plaats van voorgekauwde boodschappen langs
zich heen te laten gaan.

Epiloog
De epiloog van de film is - zoals Bonitzer in Cahiers du Cinéma terecht opmerkt niet het echte einde. David Bordwell, de Amerikaanse filmcriticus en theoreticus,
maakte in een artikel over het ‘happy end’ (een weinig bestudeerd fenomeen) in The
Velvet Light-Trap een onderscheid tussen twee soorten einden: het einde waarin de
verhaallijnen zich definitief ontknopen (zoals in Citizen Kane, waar het beeld van
de slee het ‘laatste’ antwoord geeft op het mysterie Rosebud) en het einde waarin,
na de ontknoping, in een epiloog een stukje van het ‘happily ever after’ wordt getoond.
Het einde van Merry Christmas, Mr. Lawrence behoort duidelijk tot de tweede soort,
maar is, vergeleken met de daarnet vermelde haarknipscène, zo ‘leeg’, dat het ‘te
veel’ is. Nog even moet snel verteld worden hoe het met Celliers en Yonoi is
afgelopen, plus een ‘gratuïte’ omkering van de machtsverhoudingen in het kamp
(Lawrence is nu de machthebber, Hara het slachtoffer), die moet suggereren dat
iedereen het slachtoffer is van een toneel waarin men zich een rol aanmeet. Maar
was dat al niet veel subtieler gezegd in de vorige scène, waarin de schijnbare
machthebber slachtoffer is en vice versa?
Het is niet prettig over een film te schrijven die je teleurgesteld heeft. De enige reden
waarom ik het toch deed was dat ik nergens een serieuze kritiek tegenkwam die zich
- uit respect voor het ‘fenomeen’ Oshima? - openlijk tegen de film durfde uit te
spreken. Het is ironisch dat Oshima in zijn artikel uit 1960 over de zwakte der auteurs
hetzelfde argument gebruikt om tegen twee Japanse kassuccessen van dat jaar uit te
varen. In hetzelfde artikel sprak hij ook zijn angst uit voor de verzwakking van de
ouder wordende auteur, waartegen de zelfassertie van de eigen wil in elk shot de
enige remedie is. Zou die angst niet ongegrond zijn?
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De semiotische roos van Umberto Eco
Antonio Blanch
What's in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet.
Romeo and Juliet, II, 2.

Umberto Eco was tot nog toe alleen bekend (en beroemd) door zijn studies op het
gebied van de semiotiek of de leer der tekens. Taal, cultuur, literatuur, maar ook de
gewone omgang tussen mensen - ze bestaan allemaal uit tekens. Hoe moeten we die
lezen? Hoe hangen ze samen, hoe verwijst het een naar het andere? En is dat misschien
de enige weg om ‘waarheid’ te vinden? Het is een wetenschap die nu niet direct een
groot publiek aantrekt. Maar na zo veel over boeken van anderen te hebben
gepubliceerd, heeft Eco nu zelf een roman geschreven en in de kortste keren werd
deze een wereldsucces. In Italië verschenen in 1980, prijkte Il nome della rosa al
spoedig maanden lang bovenaan op de bestsellerslijst in Amerika, Engeland,
Duitsland, Frankrijk en Spanje, meer dan een miljoen verkochte exemplaren in de
hele wereld, en twee maanden geleden verscheen een Nederlandse vertaling1. Wat
beweegt mensen tot de lectuur van deze turf van een roman, die bol staat van
cultuurhistorische eruditie, filosofische en theologische disputen, scholastieke
abracadabra, apocalyptische visioenen, pastiches en mystificaties? Trapt de consument
van literaire nieuwigheden voor de zoveelste keer in de val van de machtige
publiciteit? Is het omdat de roman tevens een detective-story is? Zijn het de
middeleeuwen die de laatste tijd weer zo ‘in’ zijn? Hoe dan ook, een andere vraag
interesseert de auteur van onderstaand artikel nog meer: begrijpt de grote lezersmassa
de provocerende boodschap die Eco ons via zijn grillige allegorie wil meedelen? Als
we daar enig inzicht in willen krijgen, moeten we de roman terugplaatsen in de
context van Eco's linguïstisch en semiotisch oeuvre. Boeken verwijzen naar andere
boeken. Je kunt een boek niet lezen

1

Il nome della rosa, Fabbri-Bompiani, Milaan, 1980, 503 pp.; De naam van de roos, Bert
Bakker, 1983, 535 pp., f 39,50, BF. 745. Franse editie bij Grasset, Engelse bij Secker &
Warburg. De cijfers bij de citaten in onderstaand artikel verwijzen naar de bladzijden in de
Nederlandse editie.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

440
als je geen andere boeken leest, De naam van de roos niet als je niet iets afweet van
Eco's ander werk. ‘Hoezo? Moet u, om te weten wat er in een bepaald boek staat,
andere boeken lezen?’ - ‘Dikwijls spreken boeken over andere boeken’. Of, zoals
Adson, de redacteur van Eco's verhaal, zegt: ‘Nu kwam ik tot het besef dat boeken
niet zelden over boeken spreken, met andere woorden dat het is alsof ze met elkaar
spreken’ (300).
Redactie

De lezer in het verhaal
Umberto Eco (o Allessandria, Piemont, 1932) heeft zich naam verworven door zijn
vele studies op het gebied van de semiotiek, de leer der tekens2. Hij heeft gedoceerd
in Turijn, Florence, Milaan en New York, op het ogenblik is hij verbonden aan de
universiteit van Bologna. Zowel in Amerika als in Italië verwierf hij grote bekendheid
door de intelligente en originele commentaren die hij regelmatig in weekbladen (als
L'Espresso) en tijdschriften publiceert over de mythen en beelden van het dagelijkse
leven en de ‘moderniteit’, reflecties à la Edgar Morin, Roland Barthes of Susan
Sontag. Zoals ieder mens met cultuur, kan hij - om zijn eigen terminologie te
gebruiken (cfr. de titel van een van zijn boeken, Apocalittici e integrati, die hij in
zijn mystificerend voorwoord tussen allerlei andere historische en fictieve werken
ook zelf memoreert) - geen ‘geïntegreerde’, geen passieve commentator van de
culturele tics van zijn tijd zijn, maar is hij een ‘apocalypticus’, een non-conformist,
een intellectueel provocateur, die zijn tijdgenoten de meestal verborgen of ‘afwezige’
structuur onthult die op een dieper niveau het gedrag van mensen verklaart. Hij zoekt
nauwlettend en steeds alert toe te kijken op de ‘tekenen van de tijd’, op wat zich in
de cultuur of het maatschappelijk leven afspeelt, of dat ‘belangrijk’ is of niet, om
van daaruit het tekensysteem te reconstrueren dat het menselijke leven uiteindelijk
zijn consistentie geeft. Zoals zijn protagonist aan het einde van de roman zegt: ‘Ik
heb nooit aan de waarheid van de tekens

2

Enkele werken van Eco: Il problema estetico in San Tomaso, 1956; Sviluppo dell'estetica
medievale, 1959; L'opera aperta (Het open kunstwerk, waarvan een belangrijk deel gewijd
is aan James Joyce), 1962; La struttura assente (De afwezige structuur. Een inleiding in de
semiotiek), 1968. Heel trouwe lezers van Streven hebben lang geleden reeds kennis kunnen
maken met Eco naar aanleiding van een werk dat hij samen met anderen maakte over ‘het
geval James Bond’, Il Caso Bond. Le origine, la natura, gli effetti del fenomeno 007. Cfr.
A. Declercq, W. Van Dijk, E. De Kuyper, Massacultuur. Interview met Umberto Eco, in
Streven, aug. sept. 1968, pp. 1128-1133.
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getwijfeld; zij zijn het enige waarover de mens beschikt om zijn weg in de wereld
te vinden. Wat ik niet had begrepen, was het verband tussen de tekens’ (512).
Met dat uitgangspunt voor ogen, wordt het de primaire taak van de intellectueel,
de professor, de auteur, zoals van elke kunstenaar: die tekens op het spoor te komen
en te gelegener tijd uitdrukkingsvormen te scheppen die beantwoorden aan die
systemen of groepen van tekens die zich in de loop van de geschiedenis ontwikkelen.
Maar in Eco's werk keert nog een andere gedachte voortdurend terug: de overtuiging
dat alle mensenwerk, zoals trouwens de hele wereld van de natuur, nooit af is; dat
het altijd om ‘open’ werken gaat, die voor een groot deel aangevuld dienen te worden
door de actieve interpretatie van de lezer of beschouwer. Als hij het over literatuur
heeft, beklemtoont Eco dan ook steeds weer het noodzakelijk ambigue en polyvalente
karakter van alle poëtische tekens. De schrijver moet er dus voor zorgen dat zijn
oeuvre een zo ruim mogelijk symbolisch en provocatorisch gehalte heeft, het
esthetisch genoegen is immers, net als het hele leven, op hermeneutische bevrediging
gericht. Ongetwijfeld ligt daarin een van de ‘fabrikaatsgeheimen’ van De naam van
de roos en een van de sleutels van het succes van de roman.
Ook een James Joyce b.v. ging in zijn Ulysses uit van de gevestigde orde van het
thomisme, waarin hij in zijn jeugd was opgevoed, om via een linguïstische,
epistemologische en waarden-wanorde de lezer tot reactie te provoceren en tot het
zoeken van nieuwe categorieën voor een nieuwe tijd. Op dezelfde manier probeert
Eco, die het oeuvre van de Ier heel nauwgezet bestudeerd heeft, een sterk gevestigde
orde als die van de middeleeuwen te reconstrueren, om ons ironischerwijze bewust
te maken van de inwendige gisting die haar catastrofe voorbereidde en zo de lezer
ertoe te brengen in zijn eigen tijd de hoge graad van wanorde te onderkennen die
onder de gevestigde orde schuilgaat.
‘De te fabula narratur, over jou gaat het verhaal dat verteld wordt’ (254, 338).
Dat veronderstelt echter dat de lezer niet slechts een consument van nieuwigheden
is, maar een intelligent en kritisch interpretator, die erin slaagt een archaïsch systeem
van tekens te ontdekken en dat op de huidige situatie over te brengen. Die
interpreterende en creatieve functie van de lezer weet Eco heel behendig voor te
bereiden volgens enkele procédés die hij ooit zelf zorgvuldig analyseerde in zijn De
lezer in het verhaal. De interpretatieve medewerking in de narratieve tekst (1979).
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De nieuwe middeleeuwen
Zoals hij Joyce, Mallarmé of Robbe-Grillet heeft bestudeerd, heeft Eco ook
diepgaande linguïstische en structuralistische studies gemaakt van middeleeuwse
auteurs als Dante of Thomas van Aquino. Het verbluffend vertoon van eruditie
waarvan hij ook in zijn roman weer blijk geeft, verraadt zijn grote voorliefde voor
de middeleeuwen. Reeds in 1976 wees hij, in een artikel onder de titel Op weg naar
nieuwe middeleeuwen, op de analogieën tussen dat verre verleden en onze tijd. Zoals
bij de aanvang van de middeleeuwen maken wij ook thans de crisis van de
ineenstorting van een imperium mee: toen het Romeinse imperium, nu dat van het
kapitalistische Westen. En zoals de middeleeuwen, ondanks hun obscurantisme,
tegelijk een periode van ideologische gisting en overgang waren, is dat ook nu weer
het geval, ondanks de verwarde situatie van oorlogen, economische crisissen en
veranderende zeden waarin wij ons bevinden. Er zijn nog meer overeenkomsten.
Naarmate in de middeleeuwen de wanorde toenam en de catastrofen zich
opeenhoopten, zoals tijdens die veertiende eeuw waarin het romanverhaal zich
afspeelt, des te sterker kondigde zich ook de komende renaissance aan: ‘Daar en
toen’, schrijft Eco, ‘rijpte de moderne mens en intellectueel’. Net als toen gaat het
ook vandaag niet zozeer om ‘het wetenschappelijk bewaren van een verleden als om
het vinden en uitwerken van een hypothese over de vruchtbaarheid van de wanorde,
door in te gaan op de logica van de conflictsituatie. Zo zal een cultuur ontstaan van
voortdurende heraanpassing, gevoed door de utopie’.
Er is nog een andere verklaring waarom Eco zijn roman in de middeleeuwen
gesitueerd heeft. De historische afstand die ons van de middeleeuwen scheidt en de
vele synthetische studies die van die periode gemaakt zijn, moesten het hem mogelijk
maken een alomvattend beeld van een cultuurwereld op te roepen. En dat had hij
nodig om zijn verhaal een universele draagwijdte te geven. In onze conventionele
voorstelling is de middeleeuwse cultuur een cultuur uit één stuk (denken we slechts
aan de éénmakende rol van het latijn), een periode van grote verdeeldheid als je kijkt
naar de voortdurende gewapende conflicten, maar van grote eenheid in het denken
en de wetenschap. Die wereld kon men a.h.w. ‘verdichten’ in het archetype van een
abdij en een bibliotheek. Van die allegorische verdichting maakt Eco dankbaar
gebruik, maar hij maakt het zich niet gemakkelijk, hij werkt ze zo realistisch mogelijk
uit. Voortgaande op zijn vroegere onderzoekingen, doet hij dat blijkbaar met ontzaglijk
veel plezier en dat leidt tot een briljante representatie en historische recuperatie van
het verleden. Zijn roman moet het helemaal niet hebben van schematische
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simplificaties, die het merg zuigen uit de literaire beschrijving of het verhaal. Hij
nodigt ons integendeel uit tot een zeer gedetailleerde reconstructie van de politieke,
religieuze en culturele ‘Umwelt’ van het begin van de 14e eeuw. In een bonte stoet
trekken ze aan ons voorbij: scènes en personages (fictieve en historische) van het
Schisma van Avignon, de intriges en de hofhouding van Keizer Lodewijk van Beieren,
de ideologische tegenstellingen, het monastieke leven, de religieuze schisma's en
verdeeldheid, en daar tussendoor gewone plattelandsbewoners, pelgrims, heiligen
en avonturiers. In een angstwekkend reliëf worden de brandstapels van de inquisitie
opgeroepen, de moordpartijen op de joden, het bijgeloof, de aan de duivel
toegeschreven misdaden en hekserijen, en de onheilsprofetieën van alle slag die zo
kenmerkend zijn voor het millenarisme van de middeleeuwen, het geloof dat het
einde van de wereld voor de deur stond. En op de achtergrond van al deze feiten: de
heersende doctrines, de eindeloze disputen over de menselijke kennis, over het behoud
van de traditie of de vooruitgang van de wetenschappen, over menselijke macht of
menselijke liefde, over de armoede, de gestrengheid van leven of de verslapping van
de zeden, enz...
Zijn encyclopedische eruditie dankt de auteur ongetwijfeld mede aan zijn lectuur
van de fameuze middeleeuwse ‘catalogen’ van geneeskrachtige of giftige planten en
kruiden, van edelstenen, medische instrumenten, invloeden van de sterren... Hij
schept een ostentatief genoegen in de bonte opeenstapeling van al deze gegevens,
nu eens netjes geordend, dan weer chaotisch neergeworpen, zoals in apocalyptische
droomfantasieën en waanbeelden. Met dit alles krijgt zijn tekst een grote verbale
densiteit en vormt zijn allegorie een hecht stramien van betekenissen: een
hypergecodeerd artistiek systeem met grote semiotische relevantie.
Gelukkig ontaardt die bonte verzameling van feiten en verwijzingen niet in een
ononderbroken verbale uitstalling ervan. De accumulatie van beschrijvingen wordt
behendig afgewisseld met boeiende en vernuftige dialogen tussen de protagonisten.
En dat is een eerste compositorische kwaliteit. Maar er zijn nog andere knepen. Bij
voorbeeld de vertrouwde truc als zou het gaan om een toevallig door de auteur ontdekt
manuscript (met heel de mystificatie daaromheen) of om een relaas door de jongere
gezel van de held (schildknaap, spitsbroeder, in dit geval de jonge secretaris), die de
avonturen van zijn heer of meester opgetekend heeft zoals hij die zelf heeft beleefd.
Het grillige en chaotische karakter van de vele opsommingen, discussies, uitweidingen
krijgt een vaste geleding doordat de actie zich afspeelt op één enkele plaats, in een
in het noorden van Italië gelegen abdij, en over zeven dagen wordt verdeeld, die elk
weer even zo vele

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

444
indelingen tellen (de zeven getijden van het koorgebed). Binnen die conventionele
en duidelijke coördinaten gevat, krijgt ook de intrige van de detective-story
doorzichtige allures, ze herneemt a.h.w. het thema van de Tien kleine negertjes van
Agatha Christie: elke dag wordt in de abdij een nieuw lijk van een monnik ontdekt.
Hoe en waarom komt wie ertoe, in een schijnbaar zo vreedzame sfeer van religieus
en intellectueel leven iemand te vermoorden?
Naarmate het verhaal, samen met het onderzoek van de monnik-detective William
van Baskerville (een evidente allusie op Sherlock Holmes) vordert, worden
verschillende hypothesen geopperd: politieke benden, passionele wraaknemingen;
maar na elk nieuw moordgeval worden die weer verworpen. Tenslotte blijft nog
alleen de vraag over: hoe en waarom gaat iemand doden omwille van een boek?
Daarmee zijn we al bij de ontknoping van het verhaal. Maar vooraleer daarop in te
gaan en om het beter te begrijpen, willen we eerst nog iets zeggen over de protagonist
van het verhaal.

De inquisiteur-detective
William van Baskerville, een al wat oudere franciskaan, is ooit grootinquisiteur
geweest. Door de keizer belast met de opdracht om onderhandelingen met de paus
van Avignon voor te bereiden, bevindt hij zich min of meer toevallig in de
benedictijnerabdij waar de hele handeling zich zal afspelen. De scherpzinnigheid
waarmee hij, à la Sherlock Holmes, op grond van minimale aanwijzingen een
toedracht weet te achterhalen (in het begin van de roman, bij zijn aankomst in de
abdij, weet hij uit hoefafdrukken in de sneeuw de richting, de kleur, de snelheid en
zelfs de naam van het paard af te leiden waarnaar de monniken op zoek zijn), brengt
de abt van het klooster ertoe hem het onderzoek van de eerste moord toe te vertrouwen
en vervolgens van alle andere die dag na dag zullen volgen. William, een man met
cultuur, doordrongen van de nieuwe ideeën van andere franciskanen als Roger Bacon
en Willem van Occam, bespreekt de resultaten van zijn onderzoek met zijn helper
en secretaris, de benedictijnernovice Adson (= Watson) van Melk. En die gesprekken
zijn het die Adson vele jaren later in zijn oude dag opgetekend heeft in het manuscript
dat Eco nu in 1968 opgeduikeld zou hebben.
In die dialogen tussen meester en leerling ontdekt de lezer gaandeweg de
persoonlijke instelling van William en wel op een manier die suggereert dat Eco in
hem de authentieke intellectueel heeft willen belichamen en mis-
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schien zelfs zijn eigen mentale houding als semantisch interpretator en detective van
de cultuur. En inderdaad, William veroorlooft zich kritiek op de meest onaantastbare
waarheden. In zijn prestigieuze carrière als inquisiteur is hij, op zekere dag gaan
twijfelen aan het vermogen van de menselijke geest om een blijvende en universele
waarheid als de ‘goddelijke wezenheid’ te vatten. Alle menselijke waarheid, zegt hij
tot Adson, is beperkt en relatief. (‘Alles wat je kunt doen, is beter kijken’). Men dient
derhalve argwaan te koesteren ten aanzien van elke definitie van een universele en
absolute waarheid. Williams intellectuele instelling van onderzoeker
(inquisiteur-detective) is er een van voortdurende bedachtzaamheid, bereid om ieder
ogenblik een nieuwe aanwijzing, een nieuwe betekenis te ontdekken. Dat behoedt
hem in het bijzonder voor intellectuele hoogmoed en fanatisme en verklaart zijn
voorliefde voor de marginalen en geringen van deze wereld: ‘Soms spreekt Ons Heer
door de mond van de armen, de onterfden, de dwazen en de ongeletterden’. En hij
beveelt zijn leerling dezelfde houding aan: ‘Vrees de profeten en hen die bereid zijn
voor de waarheid te sterven, Adson, want zij doen gewoonlijk velen met hen sterven,
vaak eerder dan hen, soms in hun plaats’ (511).
Na verloop van jaren blijkt Adson die les goed begrepen te hebben. Hij leidt zijn
relaas van de feiten in met een plechtige oproep tot epistemologische behoedzaamheid:
Videmus nunc per speculum et in aenigmate (thans zien wij als in een spiegel en in
raadsels) en de waarheid openbaart zich, alvorens ons van aangezicht tot aangezicht
te verschijnen, bij fragmenten (helaas, zo moeilijk leesbaar) in de dwaling van de
wereld, weshalve wij de betrouwbare tekenen ervan zorgvuldig moeten spellen, ook
daar waar zij ons duister toeschijnen’ (17).
Met die leer in het achterhoofd gaat de oplettende lezer in het onvermoeibare
speurwerk van de detectivehandeling een nieuwe betekenis achterhalen, zodat de
roman een zoektocht wordt naar ware wijsheid en dit te meer naarmate de handeling
zich helemaal op de bibliotheek, de bewaarplaats van de hele bestaande wetenschap,
concentreert. Daardoor krijgen een aantal elementen een nieuwe symbolische
betekenis: bijvoorbeeld het monumentale hoofdgebouw van de abdij, met op de
tweede verdieping de bibliotheek, op de eerste het scriptorium waar de monniken
werken, en de ondergrondse ruimten waar de keukens gelegen zijn. Dat hoofdgebouw
wordt het symbool van de driedelige conceptie van de mens: buik (keuken), armen
(scriptorium) en hoofd (bibliotheek). Keuken en scriptorium zijn vrij toegankelijk,
de toegang tot de bibliotheek is verboden. De monniken dienen zich te vergenoegen
met het kopiëren (herhalen van de waarheid): alleen de abt (het gezag) heeft toegang
tot de bronnen, niet om ze
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te betwisten maar om ze te bewaren en om zich van hun zuiverheid te vergewissen.
Om de bibliotheek te beschermen tegen de nieuwsgierigheid van nieuwlichters heeft
men ze ontworpen in de vorm van een labyrint en van vernuftige, dodelijke valstrikken
voorzien. Heel het subtiele, verwrongen en in hermetisch afgesloten perkamenten
gemummificeerde weten van de middeleeuwen wordt aldus gesymboliseerd door dit
materiële en spirituele labyrint, dat aan het eind van de roman in de vlammen zal
opgaan. ‘Het was de grootste bibliotheek van de christenheid’, zegt William. ‘Nu is
de Antichrist werkelijk nabij, want geen enkele wetenschap zal hem meer in de weg
staan’ (511). Hier lag een dogmatische en verlammende cultuur op sterven, om plaats
te maken voor de waarheden van een nieuwe tijd.

De semiotische roos
Daarmee zijn wij beland bij de ontknoping van het verhaal. Onder de vele in het
labyrint verborgen manuscripten bevindt er zich één dat de bijzondere aandacht van
de wakkerste monniken gaande houdt, en dat de dood van de een na de ander zal
veroorzaken. Door een van de monniken, een doodsvijand van elke filosofische of
theologische vernieuwing in het christendom, is het op listige wijze bestreken met
een dodelijk gif. De toorn van de fanatieke monnik geldt vooral de leerstellingen van
Aristoteles, die sinds kort in de Latijnse cultuur zijn opgenomen: ‘Elk boek van die
man heeft een gedeelte van de wijsheid die de christenheid eeuwenlang had vergaard,
tenietgedaan. De kerkvaders hebben alles gezegd wat men over de kracht van het
Woord diende te weten, maar Boëthius hoefde slechts de Filosoof te commentariëren,
of het goddelijk mysterie veranderde in een menselijke parodie van categorieën en
syllogismen... Ieder woord van de Filosoof, bij wie nu heiligen en pausen zweren,
heeft het beeld van de wereld op zijn kop gezet. Maar hij was nog niet zo ver gegaan
dat hij het beeld van God op zijn kop zette. Als dit boek voorwerp van vrije
interpretatie werd of was geworden, zouden we de uiterste grens hebben overschreden’
(493).
Tegenover deze reactionaire monnik staat de onversaagde William, die zijn
zoektocht onvermoeibaar voortzet, tot hij uitkomt bij het mysterieuze manuscript.
Het blijkt het enige nog bewaarde exemplaar van het tweede boek van Aristoteles'
Poëtica te zijn. Allen die het probeerden te lezen, moesten dat met de dood bekopen.
Wat voor bijzonder schadelijke leer bevatte dit geschrift van de Filosoof dan wel?
De auteur veronderstelt dat
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Aristoteles, na in zijn eerste boek de tragedie behandeld te hebben, zijn tweede boek
aan de komedie, de lach en de parodie gewijd had. En dat zou volgens de oude monnik
schandalig geweest zijn. Tegenover de tragische ernst van de onderwerping aan de
gevestigde orde zou de geest van de lach, de ironie of de systematische kritiek
volkomen ondermijnend zijn: ‘De lach is de zwakheid, de verdorvenheid, de
karakterloosheid van ons vlees... iets laags, een afweermiddel voor de eenvoudigen,
een ontheiligd mysterie voor het gepeupel’ (494). Een duivelse uitvinding die de
retorica van de overtuiging zou vervangen door die van de bespotting. Voor William
daarentegen, zoals voor zijn geestelijke vader en meester, de heilige speelman van
Assisi, is de lach het verweer tegen hoogmoed en onverbiddelijk fanatisme: de lach
komt niet alleen de nederigen en eenvoudigen toe, maar evenzeer de geleerden, als
kenteken van authentieke innerlijke vrijheid: ‘Misschien heeft hij die de mensen
liefheeft tot taak hen te laten lachen om de waarheid, de waarheid te laten lachen,
want de enige waarheid bestaat in het leren hoe zich van de ongezonde hartstocht
voor de waarheid te bevrijden’ (511-512).
Dit is o.i. het fundamentele antagonisme waarop Umberto Eco zijn prachtige
allegorie heeft gebouwd. De verteller-semioloog wilde ons laten verstaan dat de lach,
de ironie niet alleen alle illusies en zelfgenoegzaamheden ontkracht maar tevens het
grote methodologische hulpmiddel is van zijn eigen filosofie. Net als William verwerpt
ook Eco zowel de idealistische en spiritualistische houding die tot dogmatisme leidt,
als de realistische benadering van de naakte feiten, die uitmondt in het carnaval en
de klucht. Zijn interpretatiesysteem van de wereld steunt niet op de inhouden, die
altijd betwistbaar en fragmentair blijven, maar op de vormen van de waarheden; niet
op de betekende werkelijkheid maar op de betekenende (begrippen of woorden). Wij
zeiden reeds dat wereld en menselijke cultuur voor de semioloog ‘open’ werken zijn,
tekensystemen die voortdurend opieuw geïnterpreteerd moeten worden. Daarom is
alles in De naam van de roos allegorie en symbool, speurwerk en navorsing. De lezer
moet zich de houding van William eigen maken, voor wie het er niet om gaat te
weten ‘wie de goede of wie de slechte is’, maar de complexiteit en de coherentie te
achterhalen van het grote systeem van betekenissen dat de middeleeuwse cultuur is
geweest. ‘Boeken zijn niet gemaakt om erin te geloven, maar om aan onderzoek te
worden onderworpen. Als we een boek voor ons hebben, moeten we ons niet afvragen
wat het zegt maar wat het bedoelt te zeggen’ (331). En even verder in de tekst: ‘De
idee is een teken van de dingen, en het beeld is een teken van de idee, teken van een
teken. Maar uit het beeld reconstrueer ik, zo niet het lichaam, dan toch de idee die
een ander ervan had’ (332).
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Om het nog eens samen te vatten: Umberto Eco komt ervoor uit dat hij een zuivere
semioloog is, en als zodanig de wettige erfgenaam van de nominalistische traditie,
die begint met een Occam en een Locke en geleid heeft tot het neopositivisme van
een Wittgenstein of een Pierce. Dat wisten we al uit sommige van zijn vroegere
werken, zoals zijn Traktaat van Algemene Semiologie of Teken. In Teken b.v. vraagt
hij zich af: ‘En zo de hele wereld en de dingen niets anders waren dan onvolmaakte
tekens van interpreterende buitenstaanders, van de wereld van de ideeën?... Heel het
middeleeuws symbolisme berust op die hypothese. Omnis mundi creatura/quasi liber
et pictura/nobis est in speculum (Elk schepsel van de wereld is als een boek en een
schilderij ons tot spiegel’ (het vers wordt tot tweemaal toe in de roman geciteerd).
En elders schrijft hij: ‘De mens is zijn taal, want de cultuur komt tot stand als een
systeem van tekensystemen. Zelfs wanneer de mens denkt dat hij spreekt, wordt hij
gesproken door de regels van de tekens die hij gebruikt. De regels van die tekens
kennen is de maatschappij kennen, maar is ook het systeem van de linguïstische
determinismen kennen die ons geestelijk wezen bepalen’.
Die boodschap van de auteur vinden wij in De naam van de roos volkomen
duidelijk ingeschreven vanaf de proloog tot in de laatste paragrafen van de roman.
De titel zelf is al veelbetekenend. Het gaat inderdaad om de naam van de roos, niet
om de roos op zich. De roos als mooie, geurige en vergankelijke bloem komt nooit
ter sprake, wel echter haar sterke semiotische waarde. Het beeld van de roos heeft
vele betekenissen; zowel in de klassieke mythologische als in de middeleeuwse
iconografie. Zij is het symbool van de liefde (Venus), van de oorlogsoverwinning
(Jupiter); beeld van het paradijs en van de mystieke verlichting (Dante); zij is een
complexe en verenigende vorm zoals het labyrint, en als zodanig een teken van
tegenspraak en misleiding. Maar zij is tevens een symbool van de lente, d.w.z.
symptoom van de renaissance uit de donkere winter van de vroege middeleeuwen.
De lectuur van Eco's briljante verhaal is een heilzame oefening van ironie ten
aanzien van een tijdperk en bepaalde heersende attitudes die aan een kritische
herziening toe zijn, als wij ons willen bevrijden van soortgelijke inhibities en
onverdraagzaamheden. Alleen zou ik enig voorbehoud formuleren ten aanzien van
de extreem formalistische interpretatiemethode waarin Eco zich verlustigt: het zou
wel eens zo kunnen zijn dat wij van die ingebeelde roos, herleid tot haar naam alléén,
in onze handen nog slechts een papieren roos overhouden.
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Automatiseren gebeurt niet met gezond verstand
Paul Casparie
‘Die computer komt er toch’, dat weten we nu wel, of we het leuk vinden of niet.
Automatisering en toepassing van de micro-elektronica, ‘de chip’, gaan voort met
de blinde kracht van natuurverschijnselen. Van een echte keuze is geen sprake. De
techniek is er en zal worden toegepast, ook al weten we niet precies hoe, waar, of
het nuttig is en of we er wel gelukkig door worden. Daar wordt niet naar gevraagd.

Waar is al dit moois voor nodig?
Automatisering1 laat opnieuw zien dat maatschappelijke veranderingen niet door
wensdromen teweeg worden gebracht maar door nieuwe technieken en
wetenschappelijke ontdekkingen. We worden er in feite door overvallen. Voorstanders
van innovatie erkennen ook impliciet dat er niets te kiezen valt. Hun argument is
altijd dat we mee moeten doen om niet achter te blijven. Zie bijvoorbeeld de
discussie-nota over de economische aspecten van de informatie-technologie die in
Nederland in de PVDA werd gepresenteerd: ‘Zonder technologische vernieuwingen
is een groot deel van de Nederlandse industrie en dienstverlening ten dode
opgeschreven’. Aldus het PVDA-kamerlid Jaap van der Doef (NRC Handelsblad,
11-10-83) Nooit wordt de vraag gesteld of die ‘technologische vernieuwingen’ zelf
gewenst zijn. Daar gaat het niet om. We moeten meedoen. De vooruitgang wordt
ons afgedwongen door de noodzaak in de race te blijven, zonder dat het er kennelijk
veel toe doet waarheen die leidt en of al die nieuwe techniek ook werkelijk de kwaliteit
van ons leven ten goede komt. Misschien is het niet eens zo'n slechte situatie dat
maatschappelijke veranderingen worden bepaald door nieuwe machines, in plaats
van door politici en ideologen, maar het stemt wel tot enige bescheidenheid te moe-

1

Zie voor meer informatie ook H. Jans, De opmars van de chips, in Streven, april 1981, pp.
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ten erkennen dat wij zelf niet in staat zijn welbewust vast te stellen welke richting
we zullen opgaan. Dit gebrek aan planmatigheid is de irrationele kant van de groeiende
automatisering en informatietechniek, die op zichzelf beschouwd voorbeelden zijn
van een uitzonderlijk ver doorgevoerde rationaliteit.
De technische prestaties op het gebied van de micro-electronica zijn
indrukwekkend, maar in veel gevallen blijft onduidelijk waar al dit moois voor nodig
is. Het moet dus nadrukkelijk bij het publiek worden aangeprezen. Daartoe diende
onder andere Kijk, Automatisering, ‘Boek van de Maand’ september '83, geschreven
door Jan van Oorschot, buitengewoon hoogleraar in de bestuurlijke informatica aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam en tot voor kort directeur automatisering bij de
PTT, ‘Mijn boek heeft propagandistische waarde’, zegt hij in een interview, NRC
Handelsblad, 14-4-'83. ‘Het maakt de lezer waarschijnlijk meer computerminded,
Heb ik daar een goede zaak mee gediend? Ik weet het niet. Ik zit ook met de vraag,
wat gebeurt er als ik het tegenhoud?’.
Automatisering moet nog aan een half onwillig publiek verkocht worden. Het
publiek is nog niet helemaal rijp voor de informatiemaatschappij. Als we Van
Oorschot mogen geloven is dat een sprookjesachtige wereld waar iedereen langs
elektronische weg met iedereen verbonden is, thuisbankierend achter de terminal,
elektronisch winkelend, of via de telefoon inpluggend op centrale databestanden,
telecommunicerend met ruimtesatellieten, terwijl intussen het vervelende werk door
robotten en computers wordt gedaan. Het uiteindelijke doel van deze ‘computopolis’
is ‘de bevordering van een klimaat waarin ruimte is voor de opbloei van intellectuele
creativiteit, in plaats van een overbodige materialistische consumptie’ (90). Echt
mooi wordt het pas wanneer computers en telecommunicatiesystemen worden
samengevoegd tot een nieuw fenomeen, de ‘télématique’. ‘Door télématique kan de
in de computer samengebalde kracht uit de computer ontsnappen en via elektronische
kanalen zijn weg vinden tot in de haarvaten van de maatschappij’ (38).
Het hele boek is op een toon geschreven die ons een prachtige, efficiënte wereld
doet verwachten waar dank zij de techniek alles probleemloos verloopt. Maar als wij
werkelijk zo'n behoefte hebben aan automatisering en informatiemaatschappij, dan
begrijp ik niet waarom er op zo'n onzinnige manier propaganda voor moet worden
gemaakt. Ook Van Oorschot ziet wel een paar problemen, maar door ze luchtig aan
te stippen wekt hij de suggestie dat ze daar al half mee zijn opgelost. De lezer krijgt
een schouderklopje, en hem wordt verzekerd dat het allemaal goed zal komen. Het
is even wennen, maar dan weet je niet beter. Zo moeten de mensen in de
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stemming gebracht worden om de nieuwe communicatiesystemen zonder protest te
accepteren.

Onverschilliger dienstverlening
In een aantal gevallen is het gebruik van computers vanzelfsprekend, zoals bij
massa-administraties: het betalingsverkeer en salarisberekeningen, bij
vliegtuigboekingen en het automatisch doorverbinden van telefoons, bij het besturen
van fabricageprocessen en goederentransport, bij routinematig kantoorwerk en zelfs
bij het ontwerpen van nieuwe produkten. Maar het begint al dubieus te worden of
de computer in het ziekenhuis een succes is. Van Oorschot schrijft heel braaf: ‘De
patiënt meldt zich op het tijdstip dat hem is opgegeven, bij het ziekenhuis, waar hij
door de informatie die reeds over hem is geregistreerd, een “goede bekende” is, zodat
hij zich direct “persoonlijk” voelt aangesproken’ (68). Wie het ongeluk had in een
ziekenhuis te belanden vertelt wel een ander verhaal. Ontoelaatbare vergissingen in
diagnose en behandeling zijn meer regel dan uitzondering, en ‘een goede bekende’
is de patiënt alleen op de rekeningenadministratie. Bij automatisering van de
dienstverlening, waar men de computer nu juist zo geschikt voor vindt, zal de burger
in toenemende mate geconfronteerd worden met een onverschillige behandeling. Er
bestaat geen persoonlijk verband meer tussen de dienstverlener en de klant. De
communicatie moet aan de hand van nauw omschreven instructies geschieden. De
instanties kunnen hun onbereikbaarheid moedwillig vergroten door de procedures
steeds meer te formaliseren. Verkeerd geregistreerde gegevens gaan een eigen leven
leiden. Het kost de klant geweldige moeite om door te dringen tot geautomatiseerde
instellingen als belastingen, verzekeringen, banken. Overal ontmoet hij onverschillige
of onbevoegde employés die zich steeds achter het argument kunnen verschuilen dat
ze alleen maar de instructies van de computer opvolgen. Of ze weigeren informatie
te geven met de oncontroleerbare dooddoener: ‘het systeem is down’. Automatisering
van de dienstverlening gebeurt in ieder geval nooit op verzoek van de klant. En de
PTT mag dan opscheppen over nieuwe telecommunicatietechnieken, de post wordt
minder vaak bezorgd dan vroeger, giroafschriften blijven langer weg, en voor de
paar loketten die nog open zijn worden de rijen langer. Voorlopig geen reden te
juichen over ‘télématique’.
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Over-informatie
Als een van de grootste zegeningen van de micro-elektronica wordt genoemd de
rijkdom van informatie die nu iedereen ter beschikking staat. Systemen als ‘Viditel’
en ‘Teletex’ brengen met een druk op de knop teksten die voorheen op papier gedrukt
werden rechtstreeks thuis op de buis. De mogelijkheden van informatieoverdracht
van de elektronische krant zullen veel groter zijn dan van de traditionele media.
Koperen kabelverbindingen zullen geleidelijk vervangen worden door glasvezelkabels
met een twintigvoudige capaciteit. Via communicatiesatellieten wordt ieder tv-station
overal ter wereld bereikbaar. Home-terminals worden aangesloten op reusachtige
databestanden waarin complete bibliotheken op schijfgeheugens zijn vastgelegd.
Opnieuw lijken de technische ontwikkelingen zo adembenemend, dat we gewoon
vergeten zijn te vragen of we al die informatie dan ook werkelijk nodig hebben.
Bestond daar behoefte aan? Hadden wij dan tot voor kort het gevoel veel te weinig
informatie te ontvangen? Het tegendeel is waar. Wij werden al zó overspoeld door
kranten, tijdschriften, boeken, televisieprogramma's, nieuwsberichten, actualiteiten,
discussiepanels enzovoort, dat er eigenlijk geen tijd was ergens nog goed aandacht
aan te besteden. Vergroting van het informatieaanbod zal het alleen nog maar
moeilijker maken ons ergens op te concentreren. Want de techniek van de
informatieoverdracht mag dan verbeterd worden, de capaciteit van de menselijke
geest om informatie op te nemen blijft constant. De verleidingen van de techniek
zijn echter moeilijk te weerstaan.
Neem bijvoorbeeld een ‘ink-jet-printer’, die in één seconde zes pagina's A4 met
tekst kan bedekken. Dat klinkt haast ongelooflijk, en het is moeilijk geen bewondering
voor deze technische prestatie te hebben. Toch is het maar de vraag of we er werkelijk
zoveel mee opschieten. Want zullen we ook zoveel meer leesbare teksten produceren
die een dergelijke afdruksnelheid rechtvaardigen? Of zal het gemak waarmee
gereproduceerd kan worden alleen maar de verspreiding van onleesbare stukken
vergroten? Was niet reeds het fotokopieerapparaat verantwoordelijk voor torenhoge
stapels memo's en nota's waar geen doorkomen aan is, die weinig verhelderen, niets
oplossen en alleen stagnatie veroorzaken? De kosten van informatieverspreiding
worden zo laag, dat de prikkel verdwijnt eerst na te denken voordat de boodschap
verzonden wordt. De dwang tot selectie verdwijnt, althans bij de producent van
informatie. De ontvanger van informatie daarentegen kan weinig anders meer doen
dan selecteren, wil hij niet in de stroom van berichten ten onder gaan. Zo dreigen
die fantasti-
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sche communicatietechnieken van alle kanten de verwarring alleen nog maar te
vergroten. Bovendien blijft onduidelijk wàt voor informatie langs elektronische weg
verspreid gaat worden. Uit de verhalen over de elektronische toekomstwereld krijg
je de indruk dat informatie een kleurloze vloeistof is die vanuit een onuitputtelijk
reservoir door een steeds verfijnder buizenstelsel naar alle uithoeken van de
maatschappij wordt gepompt. Maar informatie is nooit neutraal. Zelfs voetbaluitslagen,
toptien-ranglijsten, weerberichten en beurskoersen hebben een politieke betekenis
omdat de presentatie van déze informatie àndere informatie verdringt. Wie gaat
uitmaken wat er op de beeldschermen verschijnt? Krijgen schrijvers met tegendraadse
opvattingen de gelegenheid hun provocerende gedachten via elektronische netwerken
te verspreiden?
Informatie moet uiteindelijk ook ergens vandaan komen. Wie beheert de bron?
Hoe wordt bepaald welke gegevens wel en welke niet in een databestand worden
opgenomen? In principe is het prachtig om thuis op de terminal een hele bibliotheek
onder handbereik te hebben, maar hoeveel mensen kunnen met zo'n systeem omgaan?
Om de juiste gegevens te vinden moet men een gecompliceerd zoekprogramma
afwerken, en inzicht hebben in de manier waarop het databestand gestructureerd is.
Veel mensen zullen daar niet aan toekomen. Er zal een onderscheid komen tussen
mensen die niet en die wel met de nieuwe informatietechnologie kunnen omspringen.
Voor de mensen die er niets van begrijpen, en die geheel afhankelijk worden van de
experts, krijgt de omringende wereld van geavanceerde computertechnologie de
dreigende ondoordringbaarheid van een Afrikaanse jungle. Zo hebben we dan de
paradoxale ontwikkeling dat toenemende rationalisatie méér mensen onwetend en
hulpeloos zal maken. De toekomstige informatiemaatschappij lijkt me ook een wereld
waarin het concentratievermogen van de mensen ernstig zal worden aangetast. Al
sinds jaren is het lezen van boeken op z'n retour. Men kijkt liever televisie. Plaatjes
worden steeds belangrijker ten opzichte van tekst. De inhoud moet steeds meer wijken
voor de vormgeving. Het is natuurlijk weer heel indrukwekkend dat 24 delen Winckler
Prins Encyclopedie op twee magneetschijven ter grote van langspeelplaten gezet
kunnen worden, maar het gaat dan wel om een encyclopedie waarvan de inhoud
steeds oppervlakkiger wordt en die bij iedere editie meer illustraties en minder tekst
bevat. Lezen moet in rust en stilte gebeuren. Daar zal weinig meer van overblijven
als we Van Oorschot mogen geloven. Met kennelijke instemming citeert hij de science
fiction schrijver Arthur C. Clark (Space Odyssey 2001) die zegt: ‘Ik geloof dat we
echt niet zo ver weg zijn van het polshorlogetijdperk. Dan zal iedereen overal ter
wereld iedereen kunnen bereiken via
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de satelliet’ (98-99). Als dit waar is, staat ons een wereld te wachten waar iedereen
onophoudelijk gestoord kan worden, zoals nu al door de telefoon gebeurt, maar dan
veel erger. En men zal die permanente stoorbaarheid normaal gaan vinden, net zoals
men het normaal vindt dat een persoonlijk gesprek onderbroken mag worden door
de telefoon, en dat de opbeller voorrang krijgt boven degene die lijfelijk aanwezig
is. De meeste mensen dùrven niets eens de hoorn van de haak te leggen, bang om er
niet meer bij te horen.

Nuttige werkloosheid?
Niet rationele ontwikkelingen zien we ook bij praktische aangelegenheden als de
aanschaf van kleine computers voor bedrijf en kantoor. Nu men vele duizenden
schakelingen op een flintertje silicium kan persen, zijn computers die twintig jaar
geleden nog een hele kamer in beslag namen in omvang teruggebracht tot handzame
kastjes die op een bureau geplaatst kunnen worden. Ze zijn kleiner, sneller en vooral
goedkoper geworden, en voor de particulier betaalbaar. Wie hebben er nu baat bij
zo'n ding aan te schaffen? De kleine ondernemer bijvoorbeeld, die er zijn
voorraadadministratie op kan bijhouden, zijn financiële calculaties mee kan maken,
en er zijn correspondentie op kan afhandelen. Toch loopt het allemaal niet zo
makkelijk als de advertenties beloven. De machines zijn wel mooi, maar de
beschikbare programmatuur (de software) loopt hopeloos achter. Instructieboeken
zijn zo slecht, dat de gebruiker vaak zelf mag uitzoeken hoe hij die computer voor
zijn eigen behoeften moet gebruiken. Installatie van apparatuur, organisatorische
aanpassingen binnen het bedrijf, training van personeel, kosten vaak meer dan de
computer zelf2. Kinderziektes doen zich veelvuldig voor, ten nadele van de klant.
Tijd om routine op te bouwen is er niet, want binnenkort zijn er al weer verbeterde
modellen te koop. Het lijkt wel of de computer te vroeg op de markt is gekomen. De
ontwikkeling van verbeterde visies moet betaald worden uit de nodeloze aanschaf
van inadequaat materiaal. En hoe nuttig is de aanschaf van een ‘personal computer’
voor huiselijk gebruik? De belangrijkste gebruikers zijn hobbyisten, voor wie de
computer een verslavend stuk speelgoed is. Ook is het heel bevredigend iets met een
apparaat gedaan te krijgen dat je net zo goed met de hand had kunnen doen. Een
tekst vervaardigen met

2

Zie What's Detaining the Office of the Future? in Fortune, mei 1982.
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een word-processor bijvoorbeeld: schrijven en corrigeren op een beeldscherm,
gedeeltes wegzetten in het geheugen, andere delen oproepen, hele bladzijden
omgooien door het bespelen van de toetsen, en dan het resultaat laten uitprinten: dat
is leuk spelen, al zou je met pen of schrijfmachine eerder klaar zijn geweest. Maar
de verleiding is groot om van een mooie machine ook een inhoudelijk beter resultaat
te verwachten. Op kantoor zal tekstverwerkende apparatuur wel tijdbesparend zijn,
maar het is toch goed nog even te bedenken dat in Japan, ons groot voorbeeld van
economische slagvaardigheid, géén schrijfmachines kunnen worden gebruikt vanwege
de tweeduizend karakters van het Japanse schrift, en dat men daar desondanks geen
achterstand door oploopt.
Echt vervelend wordt de computer op het punt van de werkgelegenheid, zoals al
door anderen is opgemerkt. Automatisering brengt geen nieuwe banen; zie daarvoor
ook het reeds vermelde artikel van Henk Jans in Streven, april '81. Ook de
computerindustrie zelf vertoont de neiging om minder arbeidsintensief te worden en
er zijn al heel wat kleinere bedrijfjes kapot gegaan, terwijl het toch volgens een
onderzoek van de Amerikaanse econoom David Birch de kleine bedrijven zijn die
voor nieuwe werkgelegenheid zorgen.
We staan voor een hele vreemde situatie. Het lijkt zo mooi dat computers en
robotten de vervelende karweitjes kunnen overnemen, en dan blijkt dat de mensen
nog liever vervelend werk doen dan helemaal geen werk hebben. Prachtige gedachten,
veelvuldig in Van Oorschots Kijk, Automatisering te vinden over ‘meer tijd voor
creatieve bezigheden en volledige ontplooiing van de evenwichtige mens’, staan
geheel los van de maatschappelijke realiteit. Het vinden van zinvolle bezigheden
voor steeds meer mensen gaat een reusachtige opgave worden. Automatisering is
een geweldige exercitie van vernuft, en gaat ons vervolgens steeds dieper in de
problemen brengen. Het lijkt niet mogelijk bij alle voordelen ook de zichtbare nadelen
te vermijden. Daarvoor hebben wij kennelijk toch te weinig gezond verstand in huis.
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Philippe Sollers: de ijdelheid van een Franse intellectueel
Charo Crego en Ger Groot
‘Een dorp. Net een dorp. Modieuze schrijvers, toonaangevende critici, trendgevoelige
uitgevers en aan de weg timmerende intellectuelen vormen een kliek van een paar
honderd man. Ze kennen elkaar, beoordelen elkaar, prijzen elkaar en kraken elkaar
af. Binnen die cirkel... weet iedereen alles van iedereen, vertelt iedereen alles over
iedereen door’. Zo beginnen Hervé Hamon en Patrick Rotman hun geruchtmakende
boek Les intellocrates1, een genadeloze beschrijving van het functioneren, intrigeren
en marchanderen van het intellectuele leven in Frankrijk, d.w.z. Parijs. Een boek dat
direct na verschijning al even gretig over de toonbank ging als dit jaar de nieuwe
roman van Philippe Sollers: Femmes2. Geen sociologische studie, maar een fictioneel
werk, dat echter een niet minder indringend en navrant beeld schetst van de leefwereld
van de Parijse ‘hoge intelligentsia’, ook al valt te vrezen dat deze ontluistering zeker
niet in Sollers' bedoeling heeft gelegen.
Waar Sollers ons een blik biedt van ‘binnenuit’ op de gesteldheid van de Franse
intellectualiteit, daar benaderen Hamon en Rotman hun onderwerp met een ironische
distantie. Ze gluren van buitenaf door de gordijntjes naar binnen in de cafés,
redactielokalen en universitaire werkkamers waar boeken ontstaan, over literaire
prijzen en leerstoelen wordt beslist en de mandarijnen hun gunsten uitwisselen. En
de lezer volgt hen op hun wandeling van la Coupole op Montparnasse naar Chez
Lipp op Saint-Germain, via het Collège de France, de Ecole Normale Supérieure en
de Ecole des Hautes Etudes, de uitgevershuizen Gallimard, Grasset en Le Seuil. Men
ontmoet mensen uit de media, critici en academici en wipt even binnen in de Engelse
pub Twickenham, waar Bernard-Henry Lévy (B.H.L.) zijn salon houdt. Het is maar
een korte wandeling en het betreft maar weinig mensen, maar het is Le Tout-Paris
van het intellectuele leven; een

1
2

Hervé Hamon en Patrick Rotman, Les intellocrates. Expédition en haute intelligentsia,
Ramsay, Parijs, 1981.
Philippe Sollers, Femmes, Gallimard, Parijs, 1983.
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dorpsgemeenschap van misschien 200 man, met zijn talloze kliekjes, ruzietjes,
disputen en feesten rond het handjevol ‘patroons’, waaromheen de mindere goden
zich verzamelen.
Een accumulatie van functies ligt ten grondslag aan de geslotenheid en exclusiviteit
van deze gemeenschap. Iemand die een leerstoel aan de universiteit bekleedt zal het
niet moeilijk vallen zich een functie te verwerven in de redactieraad van een uitgeverij,
een kolom in een krant of weekblad, een radioprogramma, een belangrijke stem in
de TV.... ‘Elke intellectueel met enige ambitie is een verzamelaar van macht, een
cumulard’, zeggen Hamon en Rotman. ‘Hoe vaker en van hoeveel meer kanten er
een beroep op hem wordt gedaan, des te hoger is hij op de intellectuele ladder
gestegen’ (24). Maar ook al vormen die 200 één grote familie, toch hebben ze niet
allemaal evenveel gewicht; misschien 30 onder hen hebben zoveel functies en macht
weten te vergaren dat het succes of de mislukking van nieuwe ideeën en intellectuele
modes geheel van hen afhankelijk is. Tot die crème de la crème behoren de
academische ‘mandarijnen’ van de Ecole des Hautes Etudes, de faculteiten van
politieke wetenschappen (sciences-po) en bovenal het Collège de France; de
leidinggevende redacteuren van de grootste uitgevershuizen en de mensen die het
gezicht van de media bepalen. Een positieve recensie van Poirot-Delpech in Le
Monde, een vriendelijke behandeling in het TV-programma Apostrophes of een
welwillend woord van de Nouvel Observateur is voldoende om het succes van een
nieuw boek te verzekeren. ‘Een recensie in Le Monde is zoiets als een geboortebewijs.
De recensie in de Nouvel Obs is daarna te vergelijken met de plechtige communie’
(100).
Bovendien bestaat er tussen die drie werelden een heel net van relaties en
verbanden; de communicatie verloopt snel en zonder problemen, want vele van de
cumulards hebben in alle drie een vinger in de pap. Zo is Alain Bosquet niet alleen
criticus bij Le Monde, maar hij redigeert ook een poëzie-reeks bij de uitgeverij Belfond
en is daarnaast nog adviseur bij Grasset en La Table Ronde; de historicus Jacques
Julliard verdeelt zijn tijd tussen de Ecole des Hautes Etudes, de Nouvel Observateur
en de uitgeverij Le Seuil; en zo zouden we, met Hamon en Rotman, nog wel een
tijdje door kunnen gaan. Maar daarnaast is er ook nog sprake van een ander net van
relaties en betrokkenheid, waardoor het eerste nog versterkt wordt. De meeste van
deze intellectuelen hebben dezelfde lycea bezocht en daarna gestudeerd aan het
summum van het Franse hogere onderwijs: de Ecole Normale Supérieure. Tussen
de ‘ulmards’ (afgeleid van de Rue d'Ulm, waar de Ecole Normale gevestigd is) en
de anderen ligt dan ook een scherpe scheidslijn en de gemeenschappelijke
studieherinneringen en
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oude kameraadschap maakt de relaties binnen de eerste groep nog sterker dan ze
anders al waren.
Dat is het beeld van de Parijse intelligentsia, gezien door sociologische ogen, maar
de intellectuelen zelf lijken niet erg gelukkig met die schildering en schilderen zichzelf
liever op een heel andere manier af. Want ook al zijn de ingrediënten grotendeels
gelijk, toch stijgt er uit Sollers' sterk autobiografisch getinte roman Femmes een heel
andere lucht op dan het onverholen sarcasme waarmee Hamon en Rotman op hun
wandeling zijn figuur portretteren: gezeten naast Bernard-Henri Lévy ‘gaat Philippe
Sollers geheel op in de contemplatie van zijn eigen foto, op de omslag van Tel Quel’
(20). Nee, de ‘hommes d'esprit’ willen ons ervan overtuigen dat de wereld der ideeën
niet terug te voeren is op macht en geld, dat hetgeen zij representeren daar verre
bovenuit gaat en oneindig veel waardevoller is. Vandaar dat Les intellocrates onder
de culturele elite een weinig enthousiaste ontvangst ten deel viel. Ook Sollers laat
er zich in Femmes wat mopperend over uit: ‘Er wordt op dit moment in Parijs veel
gesproken over een boek dat de sluiers van de wereld van het boek, van de media,
wegtrekt... Argent et libido heet het... met twee guitig gekozen auteursnamen op de
omslag: Mamon en Rutman... je leest er alles in over de verwoede strijd om de
publiciteit... zes seconden op de TV., geweldig... Wie met wie ontbijt... wie wie
neukt... de onderlinge controle... schandalen rond literaire prijzen... de financiële
belangen...’ (198). Niets anders dus dan een roddelkroniek die niets met het leven
van de geest te maken heeft, volgens Sollers; want ook voor hem gaat het in de wereld
der ideeën om veel méér dan de god Mammom en de dubieuze charmes van Ruth.
Althans, daarvan probeert hij ons in Femmes te overtuigen. Een boek zonder
sociologische of historische pretentie, een boek dat niets wil representeren of
demonstreren. Niet méér dan een roman, maar een roman zonder fictie, die te lezen
valt als een exemplarisch produkt van de Franse intellectualiteit. Daarmee willen we
niet zeggen dat er in Frankrijk niets anders wordt geschreven en gepubliceerd dan
dit, maar dat we hier een sprekend voorbeeld hebben van de wijze waarop vele Franse
intellectuelen zich trachten te verkopen. En in die zin is het boek representatief. zowel
voor de auteur zelf als voor het uitgeversklimaat waarbinnen het boek op de markt
wordt gebracht.
Philippe Sollers is een romanschrijver en essayist die nauwelijks nog introductie
behoeft; een adept van de Nouveau Roman en ijverig beoefenaar van de stijl- en
woordexperimenten zoals die in de jaren zestig en zeventig in zwang waren.
Bovendien heeft hij zeer intieme banden met het tijdschrift Tel Quel, dat binnen de
literaire kritiek een geheel eigen stijl heeft
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ontwikkeld maar nu, zoals Hamon en Rotman gemelijk opmerken, ‘nauwelijks nog
iets anders publiceert dan foto's en proza van zijn voornaamste schepper’.
Femmes verscheen bij Gallimard, het nec plus ultra van de Franse uitgeverswereld,
het eindpunt van vele, en de aspiratie van alle Franse schrijvers. Want ‘Gallimard is
niet alleen de sjiekste uitgeverij en een vrijwel zekere garantie voor succes; het is
allereerst de plaats waar het literaire leven zich afspeelt, het eigenlijke “thuis” van
de literatuur’, aldus nogmaals Hamon en Rotman (70). In zijn uitgavenbeleid gaat
Gallimard zeer voorzichtig en met overleg te werk en brengt relatief veel minder
nieuwe titels op de markt dan andere, vergelijkbare uitgeverijen. Gallimard teert
voornamelijk op zijn vaste fonds, dat 3/4 van alle belangrijke Franse literatuur omvat.
Wanneer een dergelijke uitgeverij nu een boek als Femmes uitgeeft en het daarmee
kennelijk een plaats wil geven onder de literatuur die niet voorbij gaat, is men
gerechtigd daaruit enige verder strekkende conclusie te trekken. Daarmee wordt een
tekst tot méér dan alleen een toevallig produkt van het huidige Franse intellectuele
klimaat, maar in zekere zin tot een sociologisch document van ‘la belle vie de
l'intelligentsia française’.
Femmes is dus een eenvoudige roman. De hoofdfiguur is een Amerikaanse
journalist die al sinds lang in Parijs woont. Zijn gesprekspartner is een bekende en
miskende schrijver, genaamd S. Het thema: het leven, vrouwen, politiek, godsdienst,
actuele ontwikkelingen. Ook filosofische verwijzingen worden niet geschuwd: de
oplettende lezer ontdekt al snel parafrases op Sartre, Heidegger, Wittgenstein,
Nietzsche en Marx. Bekende persoonlijkheden worden opgevoerd onder gemakkelijk
te ontcijferen pseudoniemen. Avonturen, reizen, filosofische en politieke discussies,
alles in een hoogst Parijs-Franse stijl en doortrokken van de alomtegenwoordige
persoonlijkheid: het Moi van Sollers zelf. Een Moi dat zo allesoverheersend is dat
zelfs de verdubbeling daarvan in twee hoofdfiguren zonder enige subtiliteit uit de
doeken wordt gedaan, opdat er geen enkele onduidelijkheid over blijft bestaan dat
er maar één held is in dit verhaal en dat die Philippe Sollers heet.
De hoofdfiguur heeft net zoals zoveel andere jongeren de gebeurtenissen van mei
'68 met hart en ziel meebeleefd en zoals zovelen was ook hij maoïst. Hij behoorde
tot de kring rond Lutz (Althusser), ook al was het misschien niet uit volle overtuiging
en met een zekere distantie ten aanzien van het politiek engagement; dank zij zijn
relatie met Fals (Lacan) interesseerde hij zich voor de psychoanalyse, ook al heeft
hij zich nooit voor een analyse geleend; ook verkeerde hij op zeer vriendschappelijke
voet met
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Werth (Barthes), met wie hij eens per maand over literatuur discussieerde. Over deze
drie grote persoonlijkheden vertelt hij in deze roman: over Lacan en diens problemen
met de vrouwen, over de homoseksualiteit van Barthes en diens moeder-fixatie, en
hij schroomt niet om tot in de morbide details de waanzin van Althusser en de dood
van diens vrouw uit de doeken te doen. Maar nu zijn de groten dood en de jongeren
van '68 - vooral zij die niet zo jong meer zijn maar wél zeer intellectueel - stellen
zich nu opnieuw de vragen die tóen werden veracht, omdat de een voor de ander niet
onder wilde doen in linksigheid.
En zo komt ook de religie weer terug, de verdrongen, ontkende verachte religie,
als teken van alles wat afgeschaft moest worden maar zich nu weer met des te heftiger
kracht doet gelden. Sollers bekeert zich niet, zoals zovele anderen, tot het boeddhisme
of (zoals Garaudy) tot de koran, of tot het judaïsme (zoals B.H.L.), maar tot het
katholicisme, en wel in zijn meest ‘authentieke’ vorm: het katholicisme van de
contrareformatie, de inquisitie, van Paus Wojtila. Wie symbolen wil, vindt ze hier,
in grote hoeveelheden: de mummie van Sint-Ambrosius in Milaan, de Zwarte
Madonna van Polen, Sint-Ignatius van Loyola, en bovenal de muziek, ook al is die
niet altijd katholiek. ‘Ik weet niet of mijn godsdienst de ware is, maar zij heeft de
muziek... Dus is ze waar... Hoezo? Was Bach dan katholiek? Wat een blasfemie!
Onzin! Jawel, jawel, Barok, Italiaans... Mis in si... Messias’ (434). Maar het delirium
van de terugkeer naar het katholicisme bereikt zijn grootste hoogtepunt wanneer de
protagonist door Paus Wojtila zelf wordt ontvangen. De paus is polyglot, de paus is
een dichter, de paus interesseert zich diepgaand voor de cultuur. Maar de opvolger
van Petrus, ‘die eraan gewend is te lijden, te moeten zwijgen, de dingen over zijn
kant te moeten laten gaan’ (386), is ook slachtoffer van haat, zelfs van aanslagen op
zijn leven: ‘... de rode vlek die groter wordt op de witte toga... het rood en het wit...
Johannes Paulus II die langzaam ineenzakt in zijn jeep, als op een groot doek van
Rubens...’ (217). De mensen hebben hem verlaten, het Westen weet het katholicisme
niet meer naar zijn diepe geestelijke waarde te schatten, ‘...meer dan ooit is de kerk
eenzaam, alleen, in de nacht...’ (217).
Naast deze wierooklucht en gloria-geluiden is er op politiek vlak ook nog wat
Sollers zijn ‘nonconformisme met links’ noemt. Verstoten door zijn vrienden en
afgewezen door rechts, kiest de hoofdpersoon het totalitarisme als doelwit van zijn
aanvallen, en dat betekent uiteraard het totalitarisme van links: Polen, Cuba, enz...
Met dezelfde drammerige monotonie als men al gewend was van de Nieuwe Filosofen,
althans van hun meest luidruchtige vertegenwoordiger (B.H.L.), wordt door Sollers
uitentreure her-
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haald dat communisme en nazisme één en hetzelfde zijn. Niemand begrijpt hem,
niemand weet zijn ‘totale nonconformisme’ te waarderen, want niemand beseft dat
Marx allang dood is3 en dat het socialisme hem niet kan doen herleven, zelfs niet in
de verwaterde vorm à la Mitterrand. In de jaren zeventig stond iedereen die links
was aan de kant van de uitgebuite volkeren, de uitgebuite rassen en de uitgebuite
sekse: de vrouwen. Het grote thema van deze roman is het antifeminisme; het is het
punt waar de cirkel van de ‘nonconformist’ van vandaag zich sluit. Maar het is een
antifeminisme dat niet misogyn wil zijn, en áls het dat al is, een misogynie die niet
onverschillig staat tegenover de seksualiteit. De verachting vermengt zich zo met
het gewaagde, met de sensualiteit, met sado-masochistische motieven, lonkend naar
Sade en Bataille.
‘De wereld behoort de vrouwen toe; er zijn alleen maar vrouwen’ (13). Wat daarvan
ook zij, in deze roman ontmoeten we op de eerste 100 bladzijden inderdaad vrijwel
uitsluitend vrouwen: de niets begrijpende Kate, de mooie Cyd, de alles organiserende
Marie Louise en tenslotte zijn vrouw, Deborah. Al die vrouwen houden van hem, of
hebben van hem gehouden; allemaal willen ze met hem naar bed en de meesten van
hen maken deel uit van het Front d'Autonomie Matricielle, de Franse sectie van de
organisatie WOMANN, een afkorting die volgens Sollers, met een humor die
boosaardig wil zijn maar het stadium van infantilisme niet te boven komt, staat voor
‘World Organisation for Men Annihilation and for a New Natality’. Maar alles waar
het deze organisatie uiteindelijk om lijkt te gaan is het bewaken, bespioneren en
achtervolgen van onze hoofdpersoon, zodat niets van wat hij doet verborgen blijft.
De communicatie tussen Parijs en New York is volmaakt; ‘ze’ weten dat hij is
afgeweken van het rechte pad, dat hij katholiek, antifeministisch en conservatief
geworden is.
Paranoïa en narcisme zijn de twee kernpunten in Sollers' ‘antwoord’ op het
feminisme, vaak op een manier en in een mate die aan het ridicule grenst:
‘Cyd belt me op. Het gaat me goed.
Lynn belt me op. Het gaat me goed.
Deborah belt me op. Het gaat me heel goed.
Flora belt me op. Het gaat me tamelijk goed.
Ysia belt niet.
Jane belt me op. Het gaat me best wel goed...’ (166).

3

Naar de titel Marx est mort van Jean Marie Benoist, een van de eerste publikaties van de
zgn. ‘Nieuwe filosofen’, Gallimard, Parijs, 1970.
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We zouden méér passages kunnen aanhalen die blijk geven van een dergelijke humor,
zoals die waarin Sollers zijn vrouwen classificeert met plusjes en minnetjes: ‘Over
het algemeen noteer ik (+) of (-). Een enkele keer (+) (+). Hoogst zelden (+) (+) (+).
Soms (+ ?). Af en toe (+ !), Heel vaak (-) (-)’ (41). Of momenten waarin hij vervalt
in de meest vulgaire gemeenplaatsen: de meeste vrouwen zijn frigide, natuurlijk.
Maar verder citeren heeft nauwelijks zin: zijn antifeminisme is niets anders dan een
excuus dat eigenlijk nauwelijks ter zake doet; het is niet méér dan de laatste trend in
de wereld van de modegevoelige Franse intellectueel van vandaag de dag.
Misschien kunnen ideeën, kan de geest, niet worden gereduceerd tot cijfers, macht
of geld; misschien leiden zij een eigen leven en bezitten ze een eigen logica en
geschiedenis. Maar Philippe Sollers heeft het ons niet duidelijk kunnen maken. Als
een van de laatsten sloot hij zich indertijd aan bij de Nieuwe Filosofen, maar dát
deed hij dan ook met ferme daadkracht. En waar de filosofen in abstracto
reflecteerden, daar schreef hij een roman, een zelfportret over een Moi dat het volgen
van de nieuwste modes en de laatste buitenissigheden als enige interesse heeft en
zichzelf daarin als ‘nonconformistisch’ beschouwt. Het is deze enigszins gênante
pathetiek die een onthullend licht werpt op de figuur van Sollers, maar bovenal op
de leefwereld waarvan hij de representant is. Zodat hem de twijfelachtige eer toekomt
datgene wat Hamon en Rotman ‘objectief’ constateren, haarscherp verwoord te
hebben in een roman die heel deze kermis der ijdelheid van binnenuit beschrijft.
Navrant is alleen dat Sollers woord voor woord gelóóft in wat hij zegt...
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Forum
Tussen Oud en Nieuw Testament
Voor de doorsnee bijbelgebruiker zal de geschiedenis van het Jodendom in de periode
tussen Alexander de Grote en de komst van de Romeinen een nagenoeg blinde vlek
zijn. Toch is kennis van dit tijdvak (ca. 330-63 voor Chr.) van groot belang voor een
goed verstaan van bijvoorbeeld het boek Prediker, Daniël of Zacharja, terwijl ook
achtergronden van het Nieuwe Testament (o.a. Sadduceeën en Farizeeën) in menig
opzicht duister blijven, wanneer men zich niet voldoende rekenschap geeft van juist
déze nogal turbulente periode. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is de
gecompliceerde geschiedenis van die tijd enigszins overzichtelijk en begrijpelijk op
papier te zetten, aangezien men te maken heeft met een lawine van feiten. In het
onlangs verschenen deel II b van het Bijbels Handboek1 is de auteur van het eerste
hoofdstuk, Dr. A.S. van der Woude, zich dat probleem bewust, hij legt daarom uit
waarom hij af en toe in bijzonderheden moet treden. En inderdaad is het erg
verhelderend om b.v. te zien hoe in Daniël 11 een groot brok geschiedenis is
gekristalliseerd van de strijd tussen Egypte en Syrië om het gebied Palestina. Bijzonder
handig zijn vier bijlagen (pp. 86-89), waarin we lijsten vinden van resp. de Ptolemese,
de Seleucidische en de Hasmonese vorsten alsmede van alle Jeruzalemse hogepriesters
sedert de ballingschap.
De bijdrage van Dr. G.J.D. Aalders over De hellenistische wereld (pp. 90-115) is
mijns inziens veel te beknopt. De zéér uitvoerige literatuurlijst met 55 titels levert
daar in feite al het bewijs van. De lezer wordt weliswaar over verschillende aspecten
en ontwikkelingen geïnformeerd, maar net te weinig om er zich een voldoende
adequaat beeld van te kunnen vormen. Binnen het kader van een bijbels handboek
had men toch mogen verwachten dat er tenminste één paragraaf uitdrukkelijk gewijd
zou zijn geweest aan de invloeden van het hellenisme op de Palestijnse samenleving.
Via paginagrote illustraties (afb. 28-31) wordt echter wél aandacht geschonken aan
de stad Jerash (het bijbelse Gerasa) in het Overjordaanse! In de tekst van de bijdrage
zelf zoekt men echter vergeefs naar meer informatie over deze stad.
De rooms-katholieke inbreng in dit deel komt van Dr. J.T. Nelis. Hij behandelt
Joodse literatuur uit de periode tussen oude en nieuwe testament (pp. 118-191). De
éne witte bladzijde die in onze bijbeluitgaven de boeken Maleachi en Matteüs van
elkaar scheidt, zet de eenvoudige bijbellezer volstrekt op

1

A.S. van der Woude (hoofdred.), Bijbels Handboek, deel II b: Tussen Oude en Nieuwe
Testament, Kok, Kampen, 1983, 319 pp. Intekenprijs f47,50 (na 15 februari 1984: f54).
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een dwaalspoor. Alsof er in die periode niets geschreven zou zijn! Men komt er
spoedig achter dat de literaire produktie tussen ca. 200 vóór en 200 na Chr.
overweldigend is geweest.
De apokriefen komen er in dit handboek bekaaid af, zeker wanneer je dat vergelijkt
met de aandacht die vervolgens wordt besteed aan Qumran, Philo en Flavius Josephus.
Ook wordt door Dr. Nelis nergens beschreven om welke reden(en) de christelijke
Kerk deze boeken extra in haar canon heeft opgenomen, een ontwikkeling die door
de r.k. Kerk via het concilie van Trente is gecontinueerd. (Wie er tóch iets over zou
willen weten vindt op pp. 203-205 enkele, in dit verband echter al te vage,
aanknopingspunten.) Wanneer aan boeken als Judith, Baruch en Wijsheid van Salomo,
ja zelfs aan het gebed van Azarja, evenveel ruimte wordt besteed als aan b.v. het veel
omvangrijkere geschrift van Jesus Sirach, en de bespreking van Tobit zelfs tweemaal
zo lang is, dan vind ik dat merkwaardig. De behandeling van de pseudepigrafische
literatuur komt nauwelijks uit boven een opsomming van plaats, tijd en genre (niet
van de inhoud!). En dan mag je je afvragen waarom het überhaupt is opgenomen.
De inleiding tot de literatuur van Qumran (Dode Zee-rollen), het oeuvre van Philo,
van Flavius Josephus en de kennismaking met de vroegrabbijnse literatuur is
daarentegen bijzonder informatief. Misschien dat een lijst van de belangrijkste
personen uit de periode van de Tannaïm en Amoraïm de zaak visueel had kunnen
ondersteunen; nu staat een en ander wat verloren in de leestekst (b.v. p. 187 boven).
De bijdrage van Dr. J.L. Koole over Het Oude Testament als Heilige Schrift (pp.
192-246) had wat mij betreft - met name in de paragrafen III t/m VI - wel wat korter
mogen zijn. Het onderzoek naar de voorgeschiedenis van de huidige vorm van de
bijbelboeken (en wat weten we eigenlijk van de ‘mondelinge overlevering’?) alsmede
de vraag naar de redactionele compositie is uiteraard belangrijk; vraag is echter of
die aspecten op déze plaats behandeld moeten worden. Deel IIa is daarvoor meer
geschikt en daar is het trouwens ook gebeurd. De paragrafen I-II en VII-VIII zijn
qua taal, informatie en sfeer identiek. Ze vormen met talloze interessante details
a.h.w. de technische kant van het canoniseringsproces, terwijl de tussenliggende
paragrafen meer een theologisch karakter dragen (waarin het historisch aspect van
bijbelverhalen af en toe net iets te veel wordt benadrukt).
Dr. M.J. Mulder onderzoekt in het laatste hoofdstuk hoe in het jodendom vlak
voor en vlak na het begin van onze jaartelling de Schrift werd gelezen en uitgelegd.
Het is een uitermate interessant artikel over bijbelgebruik in Qumran en het rabbijnse
jodendom, uitlopend in een beschrijving hoe in het Nieuwe Testament exegetisch
met het Oude wordt gewerkt. Hier en daar zou men als lezer aanvullende informatie
willen vragen. Dat is o.a. het geval bij de weergave van de zeven regels (middôt) van
Hillel (pp. 263-264). Ze worden dermate beknopt beschreven, dat men er zich
nauwelijks iets bij zal kunnen voorstellen. Zo vraag ik mij af waarom de auteur wél
van alle zeven regels de complete Hebreeuwse benaming verstrekt, terwijl ze niet in
het register voorkomen. Het afdrukken van die zeven exegetische regels werkt dus
in feite averechts; slechts degenen die de verzamelterm middôt kennen - en dus al
geïnformeerd zijn - worden door het register bediend.
Enkele algemene opmerkingen tot besluit:
Met de twee registers (persoonsnamen, zaken en plaatsnamen) die in dit deel zijn
opgenomen wordt nu gelukkig ook de toegang tot deel IIa ontsloten. Af en toe zou
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De literatuur die na elke paragraaf staat afgedrukt is zeer wetenschappelijk van aard,
hetgeen uiteraard niet als verwijt bedoeld is. Het heeft echter wel als neveneffect dat
relatief weinig Nederlandstalige titels een plaats hebben gekregen. En voor een aantal
gebruikers van dit bijbels handboek zal dat ontegenzeggelijk problemen geven; de
uitgever heeft immers ook ‘deelnemers aan bijbelscholen en leerhuizen’ (p. V) als
doelgroep voor ogen gehad. Hoewel de uitgever zich bij voorbaat excuseert voor het
feit dat de spelling van eigennamen niet steeds geheel identiek is, had er in het stadium
van de eindredactie mijns inziens op een aantal punten toch ingegrepen kunnen en
moeten worden. Waarom spreekt de ene auteur bijvoorbeeld over Philo (p. 122, 241),
een ander over Philo Judaeus (p. 127 v., 167 v.) en een derde over Philo Alexandrinus
(p. 247 v.)?
Samenvattend: voor al degenen die zich eindelijk eens wat nader willen verdiepen
in die boeiende wereld van de intertestamentaire periode, de blanco pagina tussen
Oud en Nieuw Testament, biedt dit Bijbels Handboek IIb voldoende beginstof. Mijn
kanttekeningen bij bepaalde onderdelen ervan mogen in elk geval niet geïnterpreteerd
worden als een afwijzing van dit deel in zijn totaliteit. Integendeel. Met de Bijbel
opengeslagen ernaast zullen veel teksten een onverwachte ‘vreugde der herkenning’
bewerkstelligen.
Panc Beentjes

Uit het ‘leven’ van Friedrich Nietzsche
Uit mijn leven heet de fictieve autobiografie van Friedrich Nietzsche die onder redactie
en in vertaling van Charles Vergeer in de serie privédomein is verschenen1. Fictief
omdat het geen boek van Nietzsche betreft maar een bundel aantekeningen, brieven
en autobiografische schetsen zoals die her en der in de Nachlass werden aangetroffen.
Tezamen goed voor opnieuw een titel in de nog steeds goed lopende Nietzsche-Welle,
ook al is het dan een valse.
Nu kan men zich daarover enigszins verwonderen. Nietzsche had immers zelf al
aan het eind van zijn leven een soort terugblik geschreven, die bovendien al jaren
geleden in een vertaling van Pé Hawinkels in dezelfde serie is verschenen. Waarom
dan Nietzsches eigen werk nog eens dunnetjes over gedaan?
Vergeer gaat in zijn nawoord uitgebreid op het geval Ecce Homo in en prikt daarin
op tamelijk overtuigende wijze enige mythen door. Het boek, zoals dat later door
Nietzsches zuster Elisabeth werd gepubliceerd, zou in deze vorm nooit door Nietzsche
zijn geschreven. Het is zelfs de vraag of men ooit wel zoiets als een definitieve tekst
van Ecce Homo zou kunnen construeren. Misschien moet men zelfs zeggen dat ‘het
boek Ecce Homo’ eigenlijk niet bestaat, aldus Vergeer. Nu goed, men moet ten
aanzien van Nietzsches ‘autobiografie’ kennelijk grote zorgvuldigheid betrachten,
grotere zorgvuldigheid dan tot nu toe aan den dag is gelegd. En Vergeers opmerkingen
over en aanvullingen op de nu circulerende tekst zijn dan ook zeer waardevol. Maar
dat neemt niet weg dat men in Ecce Homo toch altijd nog een corpus teksten heeft
van de hand van Nietzsche zelf, ook al is de samenhang daarin misschien minder
groot dan tot nu toe werd aangenomen.
1

Friedrich Nietzsche, Uit mijn leven. Verzameld, vertaald en van een nawoord voorzien door
Charles Vergeer, Amsterdam, Arbeiderspers, 1982, 309 pp., BF. 575.
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fie’ die qua samenstelling in ieder geval nog minder op Nietzsches eigen intenties
teruggaat dan zelfs de meest chaotische versie van Ecce Homo? Of zijn er gegronde
redenen om deze bundel zó uit te geven, in deze vorm en deze selectie? Als die er
zijn, worden ze door Vergeer niet vermeld. Want na zijn uitvoerige kritiek op de
misstanden rond Ecce Homo is de verantwoording van Uit mijn leven wel zeer pover.
‘Wat de keuze (van het materiaal) betreft, die beantwoordt natuurlijk aan het beeld
dat ik van Nietzsche heb’, zegt Vergeer alleen en dat kan men filologisch of
bibliografisch toch nauwelijks een serieus te nemen criterium noemen.
Zijn de teksten die in deze bundel ontsloten worden dan soms van zo'n groot
filosofisch belang? Ook hier komt men, naast de aanvechtbare, misschien chaotische
of half-waanzinnige, maar in ieder geval theoretisch interessante stukken van Ecce
Homo, in Uit mijn leven bedrogen uit. Het is de persoon Nietzsche die centraal staat
en vooral zijn talrijke zwakheden (o.a. zijn verhouding tot Lou Salomé) komen
breeduit aan bod. En zeker is waar dat Nietzsche keer op keer benadrukte dat zijn
filosofie alleen in samenhang met zijn persoon te begrijpen was. Maar Nietzsche
beweerde ook een groot psycholoog te zijn en Vergeer schroomt niet die bewering
nuchter en effectief onderuit te halen. Men hoeft niet alles wat Nietzsche beweert
(en zeker niet wat hij over zichzelf beweert) even ernstig te nemen. In ieder geval
lijkt deze bundel ego-documenten aan het begrip van zijn filosofie weinig bij te
dragen. Natuurlijk is het aardig te zien hoe vroom de latere verkondiger van de dood
van God zich in zijn jeugdjaren uitlaat, hoezeer het hem aanmatigend voorkomt te
twijfelen aan de wijsheid der eeuwen of hem te horen vertellen over de studentenlol
en -avonturen waaraan hij tijdens zijn jaren aan de universiteit aanvankelijk van harte
meedeed. Maar het is uiteindelijk niet meer dan het half-beschaamde genoegen van
de voyeur die vaststelt dat ook helden ergens wel iets menselijks hebben. Met filosofie
heeft dit alles in ieder geval niets van doen, en dat is toch hetgeen ons in Nietzsche
interesseert of zou moeten interesseren. Daarvoor maar beter gewacht op een volgend
deel in de reeks Nietzsche-vertalingen die de Arbeiderspers sinds een aantal jaren
op de markt brengt. In de hoop dat het dan weer een echt boek van Nietzsche zal
zijn.
Ger Groot

Een psychiatrisch verleden
Vooral in Frankrijk en de Angelsaksische wereld zijn in de laatste tijd nogal wat
studies gewijd aan de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg. Het
crisisbewustzijn in deze sector van de samenleving is aan de werken van Ellenberg,
Foucault, MacDonald, Rosen, Scull en anderen niet vreemd. Een bundel opstellen
over ‘een psychiatrisch verleden’ die, nu alweer een tijdje geleden, in Nederland
verscheen1, kan in die context worden geplaatst. De bundel vormt de neerslag van
een symposium dat in december 1980 werd gehouden over de geschiedenis van de
krankzinnigenzorg. De meeste bijdragen handelen bijgevolg over Nederlandse situaties
1

J.M.W. Binneveld, e.a., Een psychiatrisch verleden. Uit de geschiedenis van de psychiatrie,
Ambo, Baarn, 1982, 222 pp., BF. 525.
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alleen maar onderstreept. Het uitgangspunt overstijgt een strikt medische benadering
en kan worden omschreven als ‘sociaal-historisch’. De interne ontwikkeling van de
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geestelijke gezondheidszorg wordt vastgeknoopt aan een medische sociologie, waarbij
‘macht’ het centrale beginsel vormt. En dan denken we natuurlijk direct aan de
invloed van Foucaults Histoire de la Folie en Naissance de la Clinique2.
Een eerste bijdrage van de Tilburgse historicus-psycholoog H.F.M. Peeters
beschrijft een ontwikkeling van het middeleeuwse ‘vrije’ model over een periode
van ‘ongedifferentieerde opsluiting’ (1600-1800) en moral treatment (1800-1850)
naar het beter bekende en vaak nog toonaangevende medische model. Een belangrijke
stelling van de auteur luidt dat de psychoanalyse in feite niet tot een breuk heeft
geleid, omdat ‘ook hier de onderlinge sociale processen niet boven kwamen’ (p. 20).
Pas na ca. 1960 wordt het medisch model in toenemende mate aan kritiek
onderworpen. Antipsychiatrie (Basaglia, Szasz, Cooper, Laing), psychofarmaca en
groepstherapie hebben geleid tot een zekere ontvolking van psychiatrische instellingen
en gestichten. Peeters licht deze opeenvolging van modellen toe als het resultaat van
een ‘historische, wisselende kracht van (..) extra-discursieve, inter-discursieve en
intra-discursieve determinanten’ enerzijds en van ‘veranderingen in gedrag’
anderzijds; ‘de formulering van nieuwe inzichten en toepassing van praktijken en
hun beider distributie hebben een rol gespeeld in veranderingen van mensbeeld,
zelfconcept en de zelf-ander-ervaring en bijgevolg ook in veranderingen van wat
men als stoornis ging opvatten’ (p. 11).
Maar de verklaring van dit psychiatrisch verleden als de vrucht van de dialectische
wisselwerking tussen Fremd- en Selbstzwang, van ‘civilisatie’ (Elias) blijft, hoe
beloftevol ook, in gebreke wanneer de auteur op de meer soepele houding stuit die
de burger heden ten dage jegens geesteszieke mensen aanneemt. Is dit een aanwijzing
van afnemende beschaving of moet het nieuwe beleid toch worden verstaan als een
meer subtiele en gesofisticeerde vorm van beschaafd gedrag? Op deze zowel in
theoretisch als pragmatisch opzicht erg belangrijke vraag blijft Peeters het antwoord
schuldig.
Enigszins chaotisch, maar erg revelerend is het artikel van A.J. Lameijn, medisch
directeur van een psychiatrisch ziekenhuis, over glaswaan, een frequent voorkomende
stoornis, waarbij de patiënt zich inbeeldt uit glas te bestaan en zich in zijn uiterst
breekbare positie van elk menselijk contact distantieert. Het is een treffende
microhistoire van de wijze waarop een afwijking in verschillende tijden verschillend
wordt gediagnosticeerd. Minder ad rem, ofschoon interessant is de bijdrage van de
Leuvense hoogleraar P. Vandermeersch. Eenzijdig descriptief is die van J.M.W.
Binneveld over de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland
in de 19e eeuw.
Informatief zijn twee gevalstudies van een tweetal psychiatrische instellingen, die
elk representatief zijn voor één bepaalde vorm van krankzinnigenzorg. J. Vijselaar
schrijft een treffende geschiedenis van het gesticht Meerenberg te Bloemendaal (N.
Holland) dat, na de oprichting in 1845, gold als een model-inrichting voor Europa.
Door de afschaffing van alle lijfsdwang (non-restraint) en de nadruk op zedekundige
begeleiding werd Meerenberg het prototype van de zgn. ‘morele behandeling’. De
patiënten werden door arbeid en ontspanning in een landelijke omgeving gestimuleerd
tot zelfbeheersing en tot schuldbesef. ‘Het was’, aldus de auteur, ‘de symbolische
uitdrukking van het nog ongetemperde vroeg 19e eeuwse optimisme over de
geneesbaarheid van krankzinnigen’ (p. 148).
2

Cfr. K. Boey, Foucault: een dossier en een debat, in Streven, januari 1983, pp. 366-369.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

Een tweede case-study van Peeters en de Vos is een lange termijn-onderzoek;

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

468
gebaseerd op kwantificatie, van organisatie, verpleging, opnamebeleid, diagnose en
behandeling in een provinciaal psychiatrisch centrum tussen 1885 en 1977. Onder
meer wordt aangetoond hoe de verpleging minder autoritair werd en de patiënt een
grotere mondigheid verwierf, hoe bepaalde diagnosen enkel of overwegend werden
gesteld bij hetzij mannen, hetzij vrouwen en hoe de opnameduur daalde.
Helaas is noch de door Vijselaar noch de door Peeters en de Vos onderzochte
instelling representatief voor het merendeel van de bestaande gestichten. Een analyse
van de doorsnee-kliniek blijkt achterwege. Met betrekking tot de studie van Peeters
en de Vos kan zelfs worden gevreesd dat de imperatieven van het
kwantitatief-statistisch onderzoek hebben geleid tot de keuze van een instelling die
qua schaal grotendeels de andere overtrof. Zo blijft de historische psychiatrie, als
jonge subdiscipline binnen een zich vernieuwende geschiedeniswetenschap, toch
nog verstrikt in een soms eenzijdige belangstelling voor min of meer uitzonderlijke
verschijnselen. De computer, die voorheen ter hulp werd geroepen om precies deze
zin voor het ‘buitengewone’ met die voor het ‘gewone’ aan te vullen, sorteert hier
averechts effect. Een laatste bijdrage van C. Brinkgreve is gewijd aan de erg
vroegtijdige doorbraak van de psychoanalyse in Nederland. Het is een voorproefje
van een meer uitgebreid en diepgaand onderzoek over hetzelfde onderwerp. Maar
ook hier blijkt hoe moeilijk het is de rol van zgn. ‘verklarende’ factoren als
industrialisatie, urbanisering en bureaucratisering te concretiseren tot op een
aanvaardbaar peil.
De bundel wordt afgesloten met een erg overzichtelijke en informatieve
bibliografie. Op zich getuigt hij van een grote belangstelling voor historische
psychiatrie in de ons omringende landen en van een eerder povere stand van zaken
in ons eigen land.
Rudi C. Bleys
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Boekbespreking
Filosofie
Friedrich Nietzsche, Oneigentijdse beschouwingen, vertaald door Thomas
Graftdijk, Arbeiderspers, Amsterdam, 1983, 325 pp., f46,50.
Friederich Nietzsche, Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven.
Tweede traktaat tegen de keer, Vertaald door het Vertalerscollectief
Historische Uitgeverij Groningen, Historische Uitgeverij Groningen,
Groningen, 1983, 170 pp., f 20; met een nawoord van dr. F.R. Ankersmit.
Friederich Nietzsche, Afgodenschemering of Hoe je met de hamer filosofeert,
ingeleid en geannoteerd door prof. dr. M. Weyembergh, Wereldvenster,
Bussum, 1983, 241 pp., f 29,50.
Friederich Nietzsche, Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk,
vertaling van Tine Ausma, keuze, inleiding en aantekeningen van Pieter
Mostert, Boom, Meppel/Amsterdam, 1983, 191 pp., f 29,50. (geb. 41).
Vier nieuwe Nietzsche-vertalingen die bijna tegelijkertijd verschijnen: welk beter
bewijs wil men dat Nietzsche nog steeds ‘in de mode’ is? Om te beginnen zet de
Arbeiderspers zijn reeks vertalingen voort (oorspronkelijk begonnen door Pé
Hawinkels, naderhand voortgezet door Thomas Graftdijk) met een editie van de
Oneigentijdse beschouwingen. Opmerkelijk is dat van één van de vier opstellen die
deze bundel telt tegelijk ook een vertaling verscheen bij de Historische Uitgeverij
Groningen. Het ‘tweede traktaat tegen de keer’ wordt de verhandeling Over nut en
nadeel van de geschiedenis voor het leven door het verantwoordelijke
vertalerscollectief genoemd; misschien een wat ál te mooi-romantische en, naar het
lijkt, eerder op Huysmans dan op Nietzsche geïnspireerde woordkeus. Des te
merkwaardiger aangezien de vertaling verder een aangename soberheid vertoont die
gunstig afsteekt tegen de vaak wat moeizame omslachtigheid van Graftdijks tekst.
De Groningse uitgave heeft de letterlijkheid soms wel wat aan de stilistische
welluidendheid opgeofferd, maar lijkt daarmee, tegenover de volgzamer vertaling
van Graftdijk, uiteindelijk aan de elegantie en vooral de trefzekerheid van het origineel
meer recht te hebben gedaan; een juiste keuze, lijkt mij. De bundel wordt uitgeleid
door een commentaar van dr. F.R. Ankersmit, die het betoog van Nietzsche op
zakelijke wijze samenvat. Ook materieel is het boekje fraai verzorgd; vooral typografie
en bladspiegel vormen een mooi voorbeeld van liefdevolle boekdrukkunst.
Ging de Groningse vertaling terug op de enigszins anonieme activiteit van een
vertalerscollectief, helemáál geen vertaler wordt vermeld in de Dixit-uitgave van de
Afgodenschemering. Wat mag daarvan wel de reden zijn? Het raadsel blijft in nevelen
gehuld, al kan men wel vaststellen dat de vertaling, die over het algemeen goed loopt,
soms wel wat merkwaardige hobbels vertoont. ‘Hoe de “ware wereld” ten slotte een
fabel ging worden’, de titel van het kortste en misschien wel meest bekende hoofdstuk
van dit boek, is geen fraai Nederlands; ‘... tenslotte een fabel werd’ is beknopter,
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beter en ook nog getrouwer aan het origineel. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden
te noemen van ongelukkig taalgebruik in deze bundel, die door prof. Weyembergh
overigens van een uitstekend commentaar werd voorzien. Ook in zijn inleiding toont
Weyembergh zich een voortreffelijk Nietzsche-kenner, al worden daar in kort bestek
misschien iets téveel zaken aangeroerd. Wie in Nietsches werk al enigszins thuis is
vindt er veel verhelderende inzichten, maar de beginneling zal er al snel het spoor
in bijster raken.
Vrijwel het omgekeerde is het geval met Pieter Mosterts inleiding in de bundel
Waarheid en cultuur, een deeltje uit de serie
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Boom klassiek, waarin een aantal kleinere, vroegere opstellen van Nietzsche is
bijeengebracht. Mostert gaat vooral biografisch te werk, en plaatst daarbij terloops
de opgenomen teksten tegen hun historische achtergrond en in hun denkkader.
Verreweg het belangrijkste stuk in deze bundel is de tekst ‘Over waarheid en leugen
in buitenmorele zin’, waarin Nietzsche enkele taalfilosofische en kentheoretische
grondgedachten uitwerkt die in zijn latere filosofie veelal op de achtergrond sterk
blijven doorwerken, maar zelden nog worden gethematiseerd. Voor het begrip van
wat Nietzsche bezielde en als sleutel tot zijn latere gedachten een onmisbare tekst.
Ger Groot

C.J. de Vogel, Plato. De filosoof van het transcendente, Het Wereldvenster,
Bussum, 1983, 183 pp., f 17,50.
Derde druk van een monografie die vijftien jaar geleden voor het eerst verscheen.
De Vogel concentreert zich bij de weergave van Plato's denken vooral op diens
ideeënleer en op de dialoog over De Staat waarin deze het meest expliciet aan de
orde komt. Daaromheen worden in min of meer chronologische volgorde de andere
dialogen behandeld en de ontwikkelingen in het denken van Plato aangegeven. Een
beknopt boek, dat echter nergens zwicht voor vervlakkende simplificaties en daardoor
aan de beginnende lezer soms nogal wat eisen stelt. De biografie achter in het boek
is enigszins bijgewerkt.
Ger Groot

Martin Heidegger, De tijd van het wereldbeeld, vertaald, ingeleid en van
commentaar voorzien door prof. dr. H.M. Berghs, Lannoo, Tielt/Bussum,
1983, 132 pp., f 42/BF. 695.
Niet De veldweg vormt het nieuwe deeltje in de Nederlandse Heidegger Bibliotheek,
zoals en paar jaar geleden bij de verschijning van Gelatenheid nog werd
aangekondigd, maar De tijd van het wereldbeeld, een lezing die Heidegger in 1938
hield en waarin hij zijn kritiek op het moderne denken in zeer pregnante bewoordingen
uitte. Volgens Heidegger is het oorspronkelijke bijeen-zijn van mens en wereld in
de loop van de geschiedenis van de westerse metafysica steeds verder uiteengevallen,
totdat met de moderne tijd een absolute scheiding is opgetreden. De uitdrukking
‘wereldbeeld’ vormt hiervan het zichtbare teken: de wereld is ‘beeld’ geworden,
d.w.z. objectiveerbaar voor en tegenover het subject, dat zich niet meer als wezenlijk
op de wereld betrokken ervaart. Met dit objectiveringsproces, dat Heidegger vooral
in de wetenschap en de techniek tot uitdrukking zag komen, gaat in de filosofie dan
ook een wending tot het subject gepaard; sinds Descartes het beginpunt van de
filosofische reflectie in het cogito legde is filosofie steeds meer antropo-logie of (in
oorspronkelijke zin) humanisme geworden. Desondanks is het juist de moderne
wetenschap die ons opnieuw plaatst voor het raadsel van het oneindige, en ons verwijst
naar een dimensie die in de metafysische traditie al té lang ongedacht is gebleven:
de bezinning op het Zijn zelf, de werkelijke opdracht van de filosofie. Duidelijk is
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dat Heidegger hier al vele thema's aanroert die later o.a. in de dubbellezing De techniek
en de ommekeer werden uitgewerkt. Ook van deze, uit het begin van de jaren zestig
stammende, bundel verzorgde Berghs zo'n tien jaar geleden al een Nederlandse
uitgave en in zijn commentaar merkte hij toen op dat de thema's die daarin aan de
orde komen, ondanks de late verschijningsdatum van het werk, diepe wortels hebben
in heel het denken van Heidegger; een opmerking die men nu in deze uitgave van
De tijd van het wereldbeeld bevestigd vindt. Ook deze vertaling werd weer uitstekend
verzorgd en zoals in deze reeks gebruikelijk is staat de lezer een uitgebreid apparaat
ter beschikking van verklarende annotaties (inclusief een aantal noten van de hand
van M. De Tollenaere die Heideggers verwijzingen naar de antieke filosofie betreffen),
een heldere samenvatting en een woordenlijst van vertaalde termen.
Ger Groot

Jean-Jacqus Rousseau, Vertoog over de ongelijkheid, Vertaling en
annotaties van Wilfried Uitterhoeve. Inleiding van J.M.M. de Valk, Boom,
Meppel/Amsterdam, 1983, 165 pp., f 25,25 (geb. f 38).
Enige tijd geleden verscheen het imposante commentaar van Ton Lemaire op
Rousseau's Vertoog over de ongelijkheid (Ambo, 1980), in het kielzog van een ware
vloedgolf van publikaties naar aanleiding van het Rousseau-jaar 1978, die ook in het
Nederlandse taalgebied haar weerslag vond (zie bijv. ook de uitgebreide studie van
Beer-
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ling: Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau, van Loghum Slaterus, Deventer,
1977). Van het Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les
hommes, dat door Lemaire als ‘de spil van Rousseau's denken’ werd gekarakteriseerd,
is nu een Nederlandse vertaling verschenen, waarmee dit werk voor velen aanzienlijk
toegankelijker is geworden. Evenals Lemaire situeert de Valk, die het discours van
een enigszins biografisch getinte inleiding voorzag, dit werk tussen het eerste discours
(Discours sur les sciences et les arts) waarin Rousseau het in zijn tijd algemeen
beleden vooruitgangsgeloof ontmaskerde, en het latere werk Du Contrat social,
waarin hij zoekt naar een betere staatsinrichting dan degene die zich tot nu toe heeft
ontwikkeld. Van de ontwikkeling en ontstaansgeschiedenis van de huidige sociale
orde geeft Rousseau in het nu voorliggende Tweede Discours een (hypothetische)
genealogie, waarvan de aanhef van het tweede deel misschien wel de meest bekende
zinsnede is: ‘De ware grondlegger van de burgerlijke maatschappij: dat was hij die
als eerste een stuk grond omheinde, zich verstoutte te zeggen Dit is van mij, en
onnozelaars trof die hem geloofden’. Wilfried Uitterhoeve verzorgde een goed
leesbare vertaling waarin, zoals uit dit citaat al blijkt, soms ook wat zuid-Nederlandse
accenten doorklinken.
Ger Groot

Wim van Dooren, Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere
wijsbegeerte, Van Gorcum, Assen, 1983, XII + 252 pp., f 37,50.
In de opzet van deze ‘geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte’ zoekt van Dooren
uitdrukkelijk aansluiting bij het fameuze Lehrbuch der Geschichte der Philosophie
van Wilhelm Windelband, dat in 1891 verscheen maar nog steeds druk wordt gebruikt:
een geschiedenis die niet is opgebouwd volgens de achtereenvolgende figuren, maar
is gecentreerd rond bepaalde thema's die in de verschillende historische tijdperken
centraal stonden en waarbinnen de afzonderlijke denkers hun plaats krijgen. Een
dergelijke aanpak heeft vele voordelen: het denken van een periode verschijnt veel
minder verbrokkeld dan in een ‘biografische’ benadering (in die zin kan men in deze
vorm van geschiedschrijving een zekere hegeliaanse invloed bespeuren); veel duidelij-
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ker zijn op deze wijze lijnen te trekken naar andere gebieden van de ‘ontwikkeling
van de geest’ (mn. de wetenschap, maar ook de theologie); veel minder ook verschijnt
het denken als individueel-persoonsgebonden, waarbij de ideeën vaak ‘uit de lucht’
(of uit een, al even onachterhaalbaar, genius) lijken te ‘vallen’. De nadelen liggen
echter evenzeer voor de hand: bij een thematische opzet ligt het denken van de
verschillende auteurs vaak over meerdere hoofdstukken verspreid; de eenheid van
het denken van het tijdvak is misschien hersteld, maar de eenheid in het denken van
de afzonderlijke vertegenwoordigers ervan is vaak nauwelijks meer te ontdekken en
met name voor het snelle nazoeken (één van de belangrijkste functies van een leeren handboek) is een dergelijk historisch overzicht ten ene male ongeschikt. De
specifieke functie van een geschiedenisboek als dit kan dus alleen liggen op het geven
van een breed overzicht van de algemene denkontwikkeling van de besproken
tijdperken. Gezien de titel lijkt van Dooren ook wel iets dergelijks beoogd te hebben.
Helaas is hij daar maar gedeeltelijk in geslaagd. De hoofdstukken over de
Renaissance-filosofie en de 17e en 18e eeuw blijken in dit opzicht zeer wel te voldoen,
ook al heeft van Dooren ook daar al af en toe de neiging teveel te willen bespreken
en vooral teveel namen te willen noemen. Een zwakheid die hem in de recenter
perioden fataal wordt. Want t.a.v. de 19e en vooral de 20ste eeuw hebben de
‘hoofdlijnen’ van het denken zich uiteraard nog veel minder duidelijk
uitgekristalliseerd. En waar van Dooren's opzet dus allen al om deze reden in de
recenter perioden veel minder kans van slagen heeft, daar slaat nu ook de
‘verzamelwoede’ definitief toe. Het gevolg is een opeenvolging van namen en korte
karakteriseringen die noch over het tijdperk, noch over de betreffende denkers iets
zegt, en in ieder geval de student, waar dit boek toch voor bedoeld is, alleen maar
radeloos naar het hoofd zal doen grijpen. Was het niet beter geweest zich dan maar
op enkele grote figuren te concentreren, die dan tenminste goed uit de verf hadden
kunnen komen en waarin, met een goede keuze, zelfs nog wel iets van de
oorspronkelijke ‘thematische’ opzet gerealiseerd had kunnen worden? Nu wordt men
bijv. geconfronteerd met een uiteenzetting over Nietzsche in één pagina, over Derrida
in vijf regels: nét genoeg om hun denken te reduceren tot enkele nietszeggende
platitudes. Een gemiste kans dus, dit boek, zeker gezien het beslist niet onaardige
eerste deel ervan. Eén opmerking nog tot slot: het verdient in toenemende mate
aanbeveling in inleidingen als deze ook Nederlandse vertalingen van filosofische
teksten in de bibliografie op te nemen. Van Dooren vermeldt vertalingen wél, maar
wonderlijk genoeg vrijwel uitsluitend wanneer ze al zo oud zijn dat men ze hoogstens
nog in antiquariaten zal kunnen terugvinden.
Ger Groot

Godsdienst
H. Andriessen, Ontmoetend geloven, Altiora, Averbode/Apeldoorn, 1983,
128 pp.
Op zijn eigen pittige wijze keuvelt - of filosofeert - Andriessen over het gebruik van
het woord, de taal in het pastoraal gesprek en gaat dan dieper in op wat ter sprake
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kan komen daarin: de levensbestemming, de spiritualiteit, de religieuze ervaring.
Het is zijn aanbreng uit eigen ‘praktijk’ om tot verder nadenken aan te zetten. Meer
dan twee derden van het boek is reeds eerder verspreid verschenen in
tijdschriftartikelen; dat verklaart wel dat er geen sterke lijn door het geheel loopt.
Het nuttigste van zijn betoog ligt in zijn aanduidingen dat concrete
levensomstandigheden, psychologie en sociale situatie niet alleen vragen om zinvoole
ordening door het religieuze leven maar ook zelf dit leven mee bepalen. Hij is hierbij
niet steeds gemakkelijk te volgen omdat hij enkele sleutelwoorden gebruikt in een
andere dan de gangbare betekenis. Uit het hele boek spreekt weer de eerbied voor
het eigene van iedere persoon die ook al te bewonderen was in zijn vroegere
publikaties.
G. Boeve

Reflecties op Schrift. Opstellen voor prof. dr Gijs Bouwman, Altiora,
Averbode/Apeldoorn, 1983, 320 pp., f 34,50/BF. 496.
Op 27 oktober 1983 nam Gijs Bouwman afscheid als hoogleraar in de uitleg van het
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Nieuwe Testament aan de Theologische Faculteit Tilburg. Bij deze gelegenheid werd
hem een feestbundel aangeboden met bijdragen van 21 vrienden en collega's. De
artikelen bestrijken niet alleen het Nieuwe Testament, het vakgebied waarop de
jubilaris zijn sporen heeft verdiend, maar héél de scala van theologische disciplines.
Zo vinden we een artikel ‘over het pastoraal concilie en de vrouw in de kerk’. Het
is een beschouwing van Walter Goddijn, een auteur die met name genoemd mag
worden, aangezien hij de titel van deze feestgave heeft bedacht. Voorts wordt aandacht
besteed aan de Schrift in de praktijk. Joop Dijkman heeft het over ‘Het doen van
gerechtigheid als bijbelse hermeneutiek’ en Harry Boeracker stelt de intrigerende
vraag: ‘Hoe gebruiken pastoraaltheologen de bijbel?’. Van theologische moed getuigt
het artikel van Wiel Logister dat handelt over ‘De toorn van god’. Het is zonder meer
een gemiste kans, wanneer men deze bladzijden ongelezen zou laten’. Over vrijheid
en verantwoordelijkheid schreef K.-W. Merks een beschouwing, die begint met een
uitvoerige analyse van Sirach 15:14, een vers dat een grote rol speelt in de discussies
over de vrije wil. Via Thomas van Aquino en Maarten Luther wordt het vraagstuk
beschreven tot aan Vaticanum II toe. Van achter naar voren de bundel doorwandelend
zijn we aangekomen bij de eerste zeven (!) artikelen, die betrekking hebben op het
Oude en het Nieuwe Testament. Het is een pracht doorsnede van de wijze waarop
men teksten kan lezen. Piet van Boxel gaat dieper in op het verschijnsel van de
‘omkering’ in Romeinen 9:25-29 en bevestigt het door mij in mijn dissertatie geuite
vermoeden dat hier een cruciaal stuk theologie wordt gestoffeerd met een literair
stijlfiguur. Voor een analyse van Marcus 6:17-29 in feministisch perspectief biedt
Fokkelien van Dijk-Hemmes het nodige materiaal. Met name haar vraag of Marcus
hier impliciet kritiek levert op de hofkliek in Rome verdient mijns inziens uitvoeriger
aandacht. Datzelfde geldt voor de kwestie of dit verhaal over de onthoofding van
Johannes de Doper en de rol van Herodias erin voortkomt uit angst van de man voor
de vrouw. Een typisch Tilburgse inbreng in wetenschappelijk Nederland is de
semiotische analyse van (bijbel)-teksten. Het team van onderzoekers luistert naar de
afkorting SEMANET. De vrij ingewikkelde semiotische theorieën zijn nu eens voor
een groter publiek toegankelijk gemaakt in een analyse van Matteüs 2. De methodiek
is niet gemakkelijk, een goede concentratie is dan ook geboden. Lezenswaard is
zeker ook hetgeen Jan Holman heeft geschreven over het Hooglied. Hij oppert het
denkbeeld dat het geschrift zich heeft willen verzetten tegen een eenzijdige
patriarchale mentaliteit betreffende de man-vrouw-relatie. Het is dan ook een
subversief boek met een vurig pleidooi voor erotiek als een menselijke waarde in
zich (p. 62).
Een zéér belangrijk item is aangesneden door Veronica van Valkenhoef, namelijk
dat theologen die hun denken op enigerlei wijze bevrijdingstheologie noemen, zo
gemakkelijk naar het Exodusverhaal grijpen om hun stellingen te legitimeren. De
schrijfster vecht dat beroep op de Schrift overigens in het geheel niet aan; wél het
feit dat deze theologen veel te globaal met het bijbelverhaal omgaan! Ik vind het
jammer dat dit cruciale probleem niet concreet wordt behandeld, bijvoorbeeld aan
de hand van publikaties of uitingsvormen van een of twee bevrijdingstheologen. Het
probleem is nu - heel terecht - wel gesignaleerd, maar blijft voor mij steken in een
veel te theoretisch model.
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Over hoe er in de geleerde exegetische werken met de zgn. bronnen wordt
‘gegoocheld’ is goed te zien in de bijdrage van Chris Brekelmans uit Leuven. Hij
demonstreert hoe het prachtige verhaal over de geboorte en redding van Mozes
(Exodus 2:1-10) door bijbelgeleerden in feite zodanig is uiteengerafeld dat er niets
meer van overblijft. Het zal niet verwonderen dat zijn pleidooi erop gericht is om
Ex. 1:15-2:10 te benaderen als een oorspronkelijke literaire eenheid.
Wat er gebeurt wanneer een exegeet die tegelijk een begaafd schrijver is het
paradijsverhaal ter hand neemt, leze men in het met veel buitenlandse aforismen
doorspekte relaas van Niek Poulssen.
Wie deze feestbundel ter hand neemt en erin begint te lezen, zal het naar ik hoop
spoedig met mij eens zijn dat we hier keer op keer essays voorgeschoteld krijgen
van een goede kwaliteit. En wie mocht willen weten wat Gijs Bouwman tijdens zijn
afscheidscollege heeft betoogd, vindt de tekst ervan aan het slot, na de uitvoerige
bibliografie.
Panc Beentjes
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Gedragswetenschap
Ferdinand Cuvelier, Tussen Jou en Mij, grondslagen van het omgaan met
elkaar, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1983, 136
pp., BF. 495.
Na in De stad van axen de verschillende relatiewijzen in kaart te hebben gebracht,
schetst de auteur in dit boekje de zes momenten van de ‘tussen menselijke omgang’:
erkenning, toegankelijkheid, verwerking, zelfexpressie, beïnvloeding en effectbesef.
Elk moment wordt op drie niveaus aangebracht: als een stuk familiegeschiedenis,
als persoonlijk dagboek en als theoretische reflectie. Die benadering is origineel en
creatief en biedt de auteur de mogelijkheid zich in zijn schrijven zelf te engageren.
Cuvelier ontwikkelt een genre in de psychologische literatuur dat naar mijn weten
enig is in ons taalgebied. Het is een verheugende vaststelling dat hij via dit kanaal
een ruim lezerspubliek (getuige de herdrukken van zijn eerste boek) aanspreekt. M.i.
heeft de auteur in dit boekje echter een kans gemist om een brug te slaan tussen
verleden en toekomst, om te zamen met de determinismen uit het verleden een opgave
voor de toekomst te ontwikkelen. Nu blijft de ik-jij-relatie wat in de lucht hangen
(ook wat haar sociale dimensie betreft) omdat zij onwetend blijft over het ‘van
waaruit’ en ‘waar naartoe’, over haar verleden en haar toekomst. ‘Met een boek over
menselijke relaties ziijn we niets’ lezen we op p. 124, maar met deze verkenningstocht
in het verleden leren we toch wat beter omgaan met elkaar, hier en nu.
Hugo Roeffaers

Sociologie
A.C. Zijderveld, De tirannie van het cliché. Van Loghum Slaterus,
Deventer, 1982, 165 pp., BF. 595.
Een studie over een intrigerend verschijnsel: clichés, een nieuwe eenheid in de rij
publikaties van cultuursocioloog Zijderveld, die met steeds meer overtuiging afstand
neemt van een verouderd sociaal-wetenschappelijk positivisme en een kwalitatieve
schriftuur verkiest, die toegelicht wordt in een aanhangsel over ‘cultuursociologie
en cultuurkritiek’.
‘Een cliché’, stelt Z., ‘is een traditionele vorm van menselijke expressie, welke
tengevolge van het feit dat het in het maatschappelijk leven steeds weer wordt
gebruikt, zijn oorspronkelijke, vaak ingenieuze betekeniskracht heeft verloren. Hoewel
het daarom niet meer in staat is aan menselijke communicatie en sociale interacties
betekenis te verlenen, functioneert het maatschappelijk want het stimuleert gedrag,
terwijl het tegelijkertijd iedere reflectie over de betekenis vermijdt’ (p. 20). Hoe raak
de laatste geleding van de definitie is, blijkt b.v. uit de tegenstrijdigheid van clichés
als ‘soort zoekt soort’ en ‘les extrèmes se touchent’. Is het echter waar dat onze
moderne, ‘abstracte’ samenleving meer dan welke andere ook door de ‘tirannie van
het cliché’ geplaagd wordt? Z. stelt wel de vraag of clichés niet ‘tot de algemeen
menselijke conditie behoren’ (p. 74), maar hij omzeilt het probleem als hij daarop
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laat volgen dat dit een wijsgerig-antropologische en geen sociologische vraagstelling
is. Het hypothetische bouwwerk is bijgevolg uitsluitend gebaseerd op een kwalitatieve
benadering van de moderne samenleving enerzijds en de rol en functie van clichés
daarbinnen anderzijds. Clichés fungeren als knooppunten in de dagelijkse omgang,
als antwoord op hachelijke situaties, als instrumenten tot sociale controle en als
stimuli tot economische (reclame) en politieke (propaganda) mobilisering. Als
dusdanig zijn ze het resultaat van een bij uitstek ‘clichégene samenleving’.
Verschillende condities werken dit in de hand. Door het moderniseringsproces zijn
intermediaire structuren tussen individu en socio-politieke omgeving verdwenen.
Het individu wordt tengevolge hiervan blootgesteld aan een leefwereld, die een
functioneel rolgedrag vereist. Clichés komen hier goed van pas. De onzekerheid en
emotionele instabiliteit, die met moderniteit gepaard gaan, werken het gebruik ervan
in de hand.
Een en ander klinkt iets te vertrouwd in de oren om nog langer overtuigend te zijn.
Maar al te vaak doet de auteur een beroep op termen en concepten die al lang aan
duidelijkheid hebben ingeboet, ja als heuse clichés proberen de niet-kritische lezer
te mobiliseren tot de consumptie van een gemid-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

475
deld stukje wetenschap. Bovendien is een cultuurpessimistische ondertoon het boek
niet vreemd. Wanneer de schrijver in een laatste hoofdstuk de humor vooropschuift
als een middel tot sublimering van de tirannie van het cliché, dan ervaart hij ook dit
slechts als een kortstondig middel tegen een chronische pijn.
Rudi C. Bleys

R.W. Scribner, For the Sake of Simple Folk, Popular Propaganda for the
German Reformation, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, 299
pp., £25.
Naast de prediking speelde geschreven materiaal een belangrijke rol bij de
verspreiding van het protestantisme; het was waarschijnlijk de eerste keer in de
geschiedenis dat er sprake was van schriftelijke propaganda, uiteraard mogelijk
gemaakt door de recente ontwikkelingen in de boekdrukkunst. Maar al was de
produktie van gedrukt materiaal geen probleem meer, toch bestond een groot gedeelte
van het publiek tot wie men zich wilde richten nog uit analfabeten. Vandaar dat het
propagandamateriaal sterk berustte op visuele voorstellingen, die de begeleidende
tekst (zo daarvan al sprake was) ook voor ongeletterden aanschouwelijk moest maken.
Van protestantse zijde werd van deze nieuwe vorm van propaganda op grote schaal
gebruik gemaakt, terwijl daar aan katholieke zijde nauwelijks iets tegenover stond.
Daar beperkte men zich maar liever tot de oude, vertrouwde technieken.
Wanneer men zich de vraag stelt in hoeverre deze nieuwe vorm van propaganda
de verspreiding van de reformatie daadwerkelijk heeft bevorderd, komt men al snel
terecht in oncontroleerbare speculaties. Ook Scribner waagt zich in zijn boek niet
aan vermoedens daaromtrent, maar beperkt zich vrijwel geheel tot een ‘semiotische’
benadering: de lezing en ontcijfering van de, vaak zeer ingewikkelde, symbolen,
verwijzingen, visuele argumentaties en verhaalelementen die men in het
reformatorisch propagandamateriaal aantreft. Het boek heeft zodoende een sterk
beschrijvend karakter: talloze afbeeldingen, waarvan vele verbazingwekkend dicht
in de buurt komen van de moderne politieke prent, worden nauwkeurig in hun
symboliek ontleed en, al beschrijvend, verklaard.
Tot een uitgebreide theorievorming komt Scribner niet, al wijst hij in het
slothoofdstuk wel enkele grondlijnen en kernelementen in het materiaal aan. Het
accent ligt echter op de beschrijving, die in de bijna 200 opgenomen illustraties een
nuttige aanvulling vindt. Wat Scribner langs deze weg aan betekenislagen weet te
ontrafelen is zonder meer bewonderenswaardig. Hij biedt daarmee een fascinerende
kijk op de wereld van (religieuze) symbolen, hun betekenis en gebruik in het begin
van de 16e eeuw, en een aanknopingspunt voor een verdergaande reflectie op de
werking van visuele propaganda, zoals wij die nu nog kennen en die (in deze vorm)
in die jaren haar oorsprong vindt.
Ger Groot

Literatuur
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Piet van Aken, De Goddemaers, Manteau, Antwerpen, 1983, 163 pp., BF.
365.
Het laatste boek van Piet van Aken heeft de ondertitel ‘Verhalen’ gekregen. De
eenheid van plaats (de Rupel en het moerasland errond), de thematische eenheid en
de duidelijke band tussen de personages uit de ‘verhalen’ zorgen er evenwel voor
dat ze ook ‘hoofdstukken’ uit een roman genoemd zouden kunnen worden. De grote
chronologische sprongen hebben er de auteur wellicht van weerhouden zijn
geschiedenis van het geslacht Goddemaere als een historische roman te presenteren.
Na een korte episode in de Vikingtijd volgt een lang verhaal dat speelt ten tijde van
de kruistochten tegen de ketterse Albigenzen en Katharen, dan belanden we meteen
in onze eeuw met de Tweede Wereldoorlog als centrale gegeven. Aan het slot vinden
we in de beschrijving van de verloedering van de laatste Goddemaer de sfeer van
politiek opportunisme, immoraliteit en gebrek aan integriteit weer, die ook in De
blinde spiegel (1981) aan de kaak werd gesteld. De Goddemaers zijn de
exemplarische, mythische belichaming van een kracht die in een familie aanwezig
is. Een Goddemaer is vergelijkbaar met Walschaps Houtekiet-figuur, maar behalve
diens vitalisme bezit hij ook sterk diabolische kentrekken, die fysiek veruitwendigd
worden in het geschonden gezicht van elk van de Goddemaers.
Er gaat een grote charme uit van het taalre-
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gister, waarin archaïsmen zoals ‘struweel, zeilsteen, beluiken, havezate, enz.’
voorkomen naast naturalistische beschrijvingen van de Rupelstreek en haar bevolking.
De Goddemaers is een mini-epos met allure.
J. Gerits

Paul Koeck, De stoelendans, Manteau, Antwerpen, 1983, 188 pp., BF. 395.
Romans van Koeck worden vaak gekenmerkt door hun documentair karakter en hun
engagement m.b.t. actuele maatschappelijke vraagstukken (het gehandicaptenbeleid
in Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn, de milieuverontreiniging in
Berthold 1200). In De stoelendans heeft Koeck zich geïnspireerd op het Belgische
en Franse Afrika-beleid dat in 1978 geleid heeft tot het sturen van para's naar de
mijnstad Kolwezi in Zaïre om er de blanken te gaan beschermen tegen de rebellen
(opstandelingen tegen het dictatoriale regime van Mobutu). Koecks verhaal speelt
ook in 1978, maar dan volgens de islamitische tijdrekening, die zowat 600 j. na de
christelijke begint te tellen. De westerse wereld is gearabiseerd en ‘Klauwaarts’,
Bretoenen en andere Ieren knappen als gastarbeiders de vuile karweien op in Tripoli,
Agadir en Riad. Het hoofdpersonage Hamza Ibn Arath beleeft met de ogenschijnlijk
uit het Hooglied weggelopen Hanipha een liefde die fel afsteekt tegen de barbaarsheid
en wreedheid die zich rondom hen kristalliseert. Hanipha zal er het slachtoffer van
worden. Koeck heeft de rollen omgedraaid: de huidige gastarbeiders zijn de heren
geworden, de huidige onderdrukten worden onderdrukkers. Maar die fundamentele
perspectiefwijziging bewerkt geen katharsis. De stoelendans is een somber en
pessimistisch boek over de onmogelijkheid van mensen om harmonieus te leven in
een multi-raciale samenleving. De roman verenigt dystopische, satirische, allegorische
en SF-kenmerken. Het is een combinatie van sleutelroman, anti-koloniale en
toekomstroman. De boodschap die erin verpakt wordt maakt op mij als lezer een
hybriede indruk, zowel literair als politiek-maatschappelijk.
J. Gerits

Ward Ruyslinck, Leegstaande huizen, Manteau, Antwerpen, 1983, 195
pp., BF. 395.
Met deze nieuwe bundel verhalen heeft Ruyslinck zijn verhaalschat bijna verdubbeld.
In 1979 werden 20 verhalen gebundeld in Alle verhalen, thans komen er nog meer
dan een dozijn bij. Over het algemeen worden geen thema's herhaald die vroeger al
aan bod gekomen zijn, al zal de lezer in Jaak Poen, metselaar van een pagode uit
mensentanden in zijn tuintje, de voor Ruyslinck typische paria-figuur herkennen. De
verhalen en pasticherende teksten in Leegstaande huizen zijn meestal luchtiger van
toon dan die uit de verzamelbundel van 1979. Ruyslinck is vakman genoeg om een
verhaal naar een pointe te kunnen toeschrijven, maar al kruidt hij de conversaties
met Attisch zout, toch vallen een aantal teksten tamelijk flauw uit. De verhalen, hoe
bizar de menselijke gedragingen ook zijn die er in een bloemrijke taal worden
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beschreven, hebben een sterk voorspelbaar karakter. Daarom verrassen zij nog zelden,
al zal de lezer zich bij de lectuur ook niet vlug gaan vervelen.
J. Gerits

Literatuurwetenschap
Dieter Henrich-Wolfgang Iser (Hrsg.), Funktionen des Fiktiven, Wilhelm
Fink, München, 1983, 567 pp., DM. 58.
De intellectuele mobiliteit van de Konstanzgroep op het gebied van de
literatuurwetenschappelijke theorievorming mag verantwoord geacht voor de
methodologische explosie die sedert een aantal jaren de Duitse omgang met literatuur
(met invloed en schoolvorming over de taalgrens heen) bepaalt. Voor het 10e
colloquium heeft W. Iser, zelf een van de hoofdaanstichters van deze uitbreiding van
de methodologische belangstelling, het thema van de functionaliteit binnen de
fictionaliteit aan de orde gesteld en ingeleid. Als basisreferent legt hij een hypothese
voor waarin vooral de nieuwe bepaling van het imaginaire andermaal nieuwe
consequenties in het vooruitzicht stelt. Zijn gedachtengang, vooraf ter beschikking
gesteld, heeft verschillende referenten ertoe aangezet ieder op zijn eigen domein naar
aansluiting, weerlegging of uitdieping te speuren waarbij de theologische, de
literair-esthetische, de kunsttheoretische, de methodologische en de
literatuurtheoretische referaten evenzovele betwistingen als koerswij-
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zigingen bevatten. Door het intensieve systeem van wederzijdse ondervraging
ontwikkelt zich het niveau van het colloquium van de functionaliteit weg naar een
essentialistische vraagstelling en ik hou de stellige indruk over dat de problematisering
van het fictieve er na deze samenkomst (en deze teksten) nooit meer kan uitzien als
voordien. Enige samenvattende afsluiting tref je uiteraard nog niet aan; het openen
van horizon en dimensie volstaat om de impuls die als aanzet en intentie vooropstond,
inderdaad als consequentie geformuleerd aan te treffen.
C. Tindemans

Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden, Martinus
Nijhoff, Leiden/Kluwer, Deurne, 1983, 240 pp.
Dr. H.W. van Tricht, die in 1934 promoveerde op een proefschrift over Van Eeden,
heeft als ere-voorzitter van het Frederik van Eeden-Genootschap, een selectie gemaakt
van 29 bijdragen uit de tussen 1935 en 1981 gepubliceerde ‘Mededelingen’ van dat
genootschap. Ze zijn alfabetisch geordend naar de auteur van de bijdrage, in een
aantal gevallen werd verzuimd de datum van de eerste publikatie te vermelden. Onder
de auteurs treft men bekende namen aan: A. van Duinkerken, Harry G.M. Prick, A.R.
Holst, H.C. Rümke, Garmt Stuiveling, Nico van Suchtelen e.a. Eén Vlaamse bijdrage,
G. Macken over Henriette Ortt, Frederik van Eedens Beatrice. De lezer krijgt veelal
boeiend commentaar bij de verschillende facetten van de veelzijdigste onder de De
Nieuwe Gids-ers. Van Eeden was immers niet alleen dichter, prozaïst, toneelschrijver
en (kunst)criticus, maar ook psychiater, sociaal-ethisch essayist en stichter van de
met economische wetten rekening houdende kolonie ‘Walden’. Hiervoor zal hij
bekend blijven, maar meer nog wegens de gave Bildungsroman ‘De kleine Johannes’
en het nog altijd actuele ‘Van de koele Meren des Doods’. Men mag ook niet vergeten
dat hij geruime tijd vóór Freud al veel van het onbewuste ontdekt had en in geschriften
vastgelegd, terwijl hij de eerste is geweest die in De Nieuwe Gids de aandacht heeft
gevestigd op de dan nog (in 1892) onbekende Vincent van Gogh. Tot zijn vrienden
behoorden zowel de Amerikaanse socialistische schrijver Upton Sinclair als de
mathematicus L.E.J. Brouwer en de in 1924 in Jeruzalem vermoorde dichter Jacob
Israel de Haan en vele anderen. Deze Beschouwingen over Frederik van Eeden zijn
geen eenzijdige ophemeling. In tal van bijdragen worden ook de negatieve kanten
aangewezen in de mens en de kunstenaar Van Eeden: zijn rigide moralisme, zijn
gespleten liefdesbeleving, zijn bewustzijnsvernauwing tegen het einde van zijn leven.
In een lezing van 1965 heeft A.R. Holst de complexe persoonlijkheid van Van Eeden
vergeleken met een kameleon. Van Eeden, aldus Holst, was onberekenbaar zonder
dat men hem onbetrouwbaar mocht noemen. Hij was verwarrend veelvoudig, alleen
zijn goedheid was enkelvoudig. Deze bloemlezing uit de Mededelingen is algemeen
informatief en ook literair-historisch en literair-kritisch zeer interessant.
J. Gerits
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Lambert Jageneau, Gerrit Achterberg. Dichterschap als therapie, Walter
Soethoudt, Antwerpen, 19832, 87 pp.
In september '81 heeft L. Jageneau op de openingsavond van een congres te Leuven
over anti-psychiatrie een lezing gehouden waarvan hij de tekst in zijn bekende
kalligrafische handschrift heeft laten drukken bij de uitgeverij Soethoudt. Na een
algemene inleiding waarin hij de driehoek Angst - Niets - Dood als referentiekader
schetst voor het juiste begrip van het leven van de mens en de dichter Achterberg,
vermeldt S. heel sec de oorzaken van Achterbergs hersenletsel en verminderd
regulatievermogen: de val van een trap als hij 5j. is en van een hooischelf als hij 16
is, observaties in 1927 en 1932 in ziekenhuizen in Amersfoort, Den Haag en Utrecht
en een jaar later in de Willem Arntzhoeve te Den Dolder. Op de fatale dag, 15
december 1937, richt Achterberg, gehinderd in een zelfmoordpoging, zijn revolver
op zijn hospita, met wie hij een verhouding had, en verwond haarzelf dodelijk en
haar 16-jarige dochter niet levensgevaarlijk. Dan volgen de jaren van verpleging in
rijksasylen. Zonder het begrip van de psychiaters Palies, Heringa en Fontein en de
steun van vrienden-dichters, Houwink, Holst, Hoornik, Nijhoff e.a. was Achterberg
wellicht nooit meer in de ‘geordende’ samenleving teruggekomen. Het is gelukkig
anders verlopen. Jageneau heeft over de nu al 20 jaar bekende feiten omtrent Achter-
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berg, de dichter die de Moordballade herschreven heeft tot de Droomballade, een
waardevol essay geschreven, het lezen en het overwegen waard.
J. Gerits

Klaus Siblewski, Ritterlicher Patriotismus und romantischer Natinalismus
in der deutschen Literatur 1770-1830, Wilhelm Fink, München, 1981, 342
pp., DM. 38.
Hoe de boerenopstand en Luthers controversiële opstelling precies in de Duitse
literatuur werden weergegeven mag een probleem zijn voor de insider. Belangrijk
is de wijze waarop S. weet aan te geven hoe in deze materie een historische
standpuntbepaling van de auteurs en een tijdvak kan onderscheiden worden. Zijn
interpretaties weerspiegelen evenzovele houdingen t.o. de burgerlijkheid als
maatschappelijke denkrichting. In de antiabsolutistische receptievormen behandelt
hij Herder en Goethe en hij demonstreert hoe het historische patria-idool van een
ridderethiek omgesmolten wordt tot een standsbewustzijn dat het adelspredikaat in
het bewustzijn en niet in de geboorte situeert. In figuren zoals Z. Werner, F. Schlegel
en Novalis is het reformatie-begrip een wipplank naar een conservatisme dat de
verdere denkstructuur van het Duitse veld determineert. Het boeiende van deze
methode is de verstrengeling van tekstanalystische acribie en ideehistorische context
waardoor, met andere onderzoeksmotieven, overdracht en vergelijking in een andere
dan Duitse horizon denkbaar worden.
C. Tindemans

Kristina Zerges, Sozialdemokratische Presse und Literatur. Empirische
Untersuchung zur Literaturvermittlung in der sozialdemokratischen Presse
1876 bis 1933, J.B. Metzler, Stuttgart, 1982, 319 pp., DM. 58.
Omdat de sociaaldemocratische periodieke publikaties programmatisch de
zelfontwikkeling van de lezer-arbeider nu eenmaal vooropstelden (waarbij het
propagandistische element vanzelfsprekend medebepalend was), is een onderzoek
naar de aard, de frequentie en de intensiteit waarmee de roman (als feuilleton) hierin
opgenomen stond, relevant. Zonder regelrecht een literatuursociologische case-study
te willen zijn, brengt S.'s empirische methode wel een aantal onbekende en
onvermoede gegevens aan het licht. Dat het principe van het feuilleton niet in eigen
huis bedacht werd maar aan de burgerlijke pers ontleend, verrast niet meer; dat de
meeste afgedrukte romanciers (en de geest van hun produkten) nochtans ook tot de
burgerlijke denkorde behoorden, doet dat wel en wijst op een historische mislukking
van de sociaaldemocratie. Om die mislukking te verklaren heeft S. met succes
redactiestructuur en achtergrond van de rubriekleiders uitgezocht waardoor een aantal
van deze doctrinaire ontsporingen plausibel worden. Methodisch heeft ze het
geduld-werkje gedeeltelijk met nieuwe procédés opgezet, waarbij het te betreuren
valt dat haar de methodologische uitgangsstellingen en werkhypothesen m.b.t. de
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relatie tussen periodiek en lectuur en sociale structuur die H. Gaus (RU Gent) heeft
uitgewerkt, onbekend zijn gebleven.
C. Tindemans

Klaus-Detlef Müller, Hrsg., Bürgerlicher realismus. Grundlagen und
Interpretationen, Athenäum, Königstein/Ts., 1981, 269 pp., DM. 39.
De uitdrukking ‘bürgerlicher Realismus’ fungeert doorgaans als periodeterm voor
de stijlkenmerken van het betere deel van de 19e eeuw; deze bundel essays tracht
het begrip wat krachtiger te definiëren en de toepassing ervan in de (Duitse) literatuur
zorgvuldiger na te gaan, met A. Stifter, G. Keller, Th. Storm, G. Freytag, Th. Fontane
en W. Raabe als belangrijkste vertegenwoordigers. Voorop staat uiteraard de relatie
tussen werkelijkheid (maar wat is die juist?) en literatuur, met de onuitputtelijke
discussie van nabootsing, evocatie, verbeelding en volstrekte fictie; de
illusietechnieken van deze periode en van de enkeling worden omstandig uiteengezet.
Veel wordt ‘verklaard’, weinig ‘verstaan’, geïnterpreteerd, tot inzicht gebracht. Al
deze essays proberen hier iets aan te doen, doorgaans in tijdsideëel respect, een enkele
keer toch te sterk vanuit een actualiteit, een afwijzende houding. Als reader van wat
een stroming voorstelt en van de wijze waarop je ze wetenschappelijk benaderen
kan, is de bundel voortreffelijk want objectiverend en provocerend tegelijk.
C. Tindemans
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Kreatief, 17de jrg., nr. 1 (april 1983), De nieuwe romantiek in de Vlaamse
en Nederlandse prozaliteratuur, 128 pp., BF. 180. Nr. 2/3 (juli-aug. 1983),
Noord-Nederlandse prozaliteratuur, 159 pp., BF. 240.
In de afleveringen 1 en 2/3 van de 17de jrg. van Kreatief worden tendensen in het
moderne Nederlandse proza toegelicht. In het eerste nummer situeert Hugo Bousset
het neoromantische proza in Noord en Zuid tegen de achtergrond van de positieve
visie over de tegencultuur van Theodore Roszak en de negatieve analyse van de
decadente Westerse cultuur van Christopher Lasch. Hij besluit zijn bespreking van
het werk van twee dozijn romantische auteurs met de opmerking dat de nieuwe
romantiek een literatuur is van de stilstand, die geen grenzen verlegt en tot dusver
alleen een paar geïsoleerde ‘meesterwerken’ heeft voortgebracht. In hetzelfde nummer
staat een zeer helder artikel van Ria Vanderauwera over de verschuivingen van de
aandacht binnen de literatuurstudie van de tekst naar de context en van de
tekstverklaring naar de tekstverwerking en tekstverwerkingstechnieken. In het
dubbelnummer 2/3 staat o.m. een interview van Willem M. Roggeman met Adriaan
van der Veen, auteur van zgn. psychologisch-realistische romans, en van Pol Hoste
met Huub Beurskens, dichter, essayist en auteur van experimenteel proza. Verder
nog besprekingen van een verzamelbundel verhalen van Theun de Vries, De
vertellingen van Wilt Tjaarda en van Mulisch' roman De aanslag.
Elk nummer van Kreatief zit vol goede bijdragen: kritisch werk, oorspronkelijk
proza en poëzie, essays, vertalingen, interviews, bijdragen over beeldende kunst,
recensies, enz. Het is een tijdschrift waarvan de vlag zonder meer de lading dekt.
J. Gerits

Theater
Irmbert Schenk, Luigi Pirandello. Versuch einer Neuinterpretation, Peter
Lang, Frankfurt-Bern, 1983, 264 pp., sFr. 45.
In neofietenijver dompelt S. Pirandello in een ijzig-theoretisch freudianisme als
analyseaanpak. Hij stalt, volgens de al te categoriale richtlijnen van zijn model, de
psychische structuur van Pirandello uit als anticipatie van wat nog gezocht of
aangetoond moet worden en cirkelredenerend komt dan het hele oeuvre (novellen,
romans en drama's) onder de sloophamer. S. volstaat immers niet met het (eventuele)
aantonen hoe Pirandello er (op basis van de aangewende methode) uitziet, even
terzijde latend of de identiteit tussen personages en auteur echt altijd zo sluitend is
als S. nu eenmaal geloven moet; hij koppelt daar meteen ook de afwijzing, zelfs de
literair-dramatische ongeldigheid aan vast volgens een patroon dat, vanuit
eng-marxistische grondstellingen dit keer, niet zijn kan wat niet zijn mag. Verrast
reeds de intieme relatie tussen psychoanalytische methodiek en marxistische
gelovigheid, het resultaat is, alvast in deze vorm en bij deze pletwalsstrategie, volstrekt
onaanvaardbaar eenzijdig.
C. Tindemans
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Barbara Stritzke, Marieluise Fleisser. Pioniere in Ingolstadt, Peter Lang,
Frankfurt-Bern, 1982, 107 pp., sFr. 27.
Mogen deze schrijfster en haar dramatische thema's en uitwerking keurig passen
binnen een studie van vrouwenproblematiek, wat S. ervan maakt, blijft schamel. Op
al te losse toon worden biografische gegevens aan elkaar gebreid die weliswaar een
tijdskader opbouwen maar de dramatische betekenis en waarde nauwelijks beroeren.
Deze dissertatie (op het niveau van een scriptie) brengt de methodische en
interpretatieve kennis van deze dramatische auteur al te weinig vooruit terwijl de
theaterhistorische onderdelen niet voorbij de anecdotiek komen.
C. Tindemans

Claudia Albert, Der melancholische Bürger. Ausbildung bürgerlicher
Deutungsmuster im Trauerspiel Diderots und Lessings, Peter Lang,
Frankfurt-Bern, 1983, 175 pp., sFr. 42.
‘Melancholie’, binnen het termenveld van het ‘sentimentalisme’ niet onbekend, wordt
door S. gekenmerkt als een dramaturgisch schrijfmodel en (belangrijk toch)
sociaal-ethisch-politiek verklaringspatroon binnen de ontwikkeling van een
opvattingencode
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van de burgerlijkheid. S. duikt me iets te gretig in wat mysterieuze verklaringsvelden
(jeugdsyndroom, vaderautoriteit, intimiteitsaspecten, lichaamstaboe,
innerlijkheids-cultus, hysteriemodieusheid) maar weet bij de toegepaste analyse van
Diderots en Lessings drama overtuigender voorbeelden bloot te leggen van dit
tijdsaspect. Wat als resultaat overeind blijft, is de nadruk op het ‘deugd’-ideaal (enkel
binnen de standenstaat historisch-correct te waarderen) als complex ideaal van een
veranderde moraal die door S. keurig ingepast raakt in een probleemdiscussie die
het mogelijk maakt de spanningsrelatie tussen tragische traditie en komische actualiteit
in drama en theater te begrijpen.
C. Tindemans

Alfred Dreifuss, Deutsches Theater Berlin Schuhmannstrasse 13a, Henschel,
Berlin, 1983, 247 pp., DDR M. 18.
Het Deutsches Theater Berlin bestaat 100 jaar en dat moet gevierd. In dit boekje
gebeurt dat met passende geestdrift en zonder veel argumentatie. De betekenis wordt,
na een aanloop in moeizaam volkstheater, opgehangen aan vier directeurs die elk
voor zich op aparte wijze bijdragen aan de Duitse en daar overheen de
wereldgeschiedenis van het theater hebben geleverd: A. L'Arronge, O. Brahm, M.
Reinhardt en H. Hilpert. Het verhaal is vrij onsamenhangend, wat goedgelovig, wat
zondags opgetogen; de meeste pret heb ik beleefd aan de aardige fotodocumenten
uit vergeelde tijden.
C. Tindemans

Werner Oberstenfeld, Chinas bedeutendster Dramatiker der Mongolenzeit
(1280-1368) Kuan Han-ch'ing, Peter Lang, Frankfurt-Bern, 1983, 269 pp.,
sFr. 64.
Uiteraard is voor niet-Sinologen deze Kuan volstrekt onbekend; opvoeringen in het
westen zijn evenmin te voorspellen. Belangrijker voor ons is S.'s zorgvuldige
reconstructie van de receptie die deze historische auteur tussen 1954 en 1965 in de
huidige Volksrepubliek overkwam en die zowel voor- als naspel van de impulsen
van de culturele revolutie betreffen. S. heeft de Chinese en niet-Chinese vakliteratuur
doorgenomen en construeert daaruit een status quaestionis die politiek en ideologisch
reliëf heeft en de historische en actuele betekenis van deze drama-auteur vasthoudt.
C. Tindemans

Walter Hinderer, Hrsg., Literarische Profile. Deutsche Dichter von
Grimmelshausen bis Brecht, Athenäum, Königstein/Ts., 1982, 384 pp.,
DM. 39,80.
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In de trant van sneltekenaars benen essayisten door heen de portrettengalerij van de
Duitse literatuur. Dat een visie aanwezig is, wordt voldoende evident; dat ze
nauwelijks te argumenteren is en dus vrijblijvend bewerend uitvalt, eveneens. Niets
is goedkoop, niets ook overtuigt volkomen op grond van enkel een silhouet. Het is
me niet duidelijk wat daarmee bedoeld kan worden, op de leespret na van puntig
formuleren en kundig samenpersen.
C. Tindemans

Ricardo Blanco, Von Apu Ollantay bis Brecht. Theater als Waffe im
Klassenkampf Lateinamerikas, Henschel, Berlin, 1983, 254 pp., DDR M.
14.
Deze Zuidamerikaanse auteur schetst wat er recent in zijn continent met theater is
gebeurd om de maatschappij in marxistische zin te veranderen. Dit eenzijdige
gezichtspunt, in toch wat daterende volbloedige meetingtaal uitgedrukt, goochelt
met namen en initiatieven (belangrijk is enkel wat onder de auspiciën van de
communistische partij thuishoort) maar weet over de mogelijk-noodzakelijke functie
van het theater als politiek instrument nauwelijks iets mee te delen dat niet binnen
een agitatorische argumentering zou passen. Met een nostalgische poging het verleden
bij het heden aan te sluiten eindigt de tekst met een afdruk van Apu Ollantay, een
Inka-drama, in de 18e eeuw definitief vastgelegd als verzetsdrama tegen de Spaanse
overheersers.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

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.
Antonio Blanch s.j., redacteur van Razón y Fe.
Adres: Razón y Fe, Pablo Aranda 3, Madrid-6, Spanje.
Rudy Bleys, geboren 1960. Studeerde moderne geschiedenis. Behaalde het
baccalaureaat in de filosofie aan de KULeuven. Studeert momenteel aan de Boston
University in de VS.
Adres: 81, Bay State Road, Boston, MA 02215, USA.
Paul Casparie, geboren 1947. Psycholoog en publicist. Studeerde psychologie,
linguïstiek en filosofie in Groningen en Amsterdam. Publiceerde verhalen en artikelen
in o.a. Streven, Propria Cures, Hervormd Nederland, De Gids, Psychologie. In 1979
verscheen zijn roman Op Dwaalspoor in Marokko (Horus, Den Haag).
Adres: Nieuwe Schoolstraat 26, NL-2514 HZ Den Haag.
Ger Groot, geboren 1954. Studeerde theologie te Amsterdam en filosofie te
Amsterdam en Parijs. Docent aan de Centrale Interfaculteit van de Universiteit van
Amsterdam. Tevens werkzaam als vertaler.
Adres: Borneostraat 11, NL-1094 CE Amsterdam.
Raymond G. Helmick s.j. heeft in Groot-Brittannië naam gemaakt met zijn studie
van het conflict en zijn bijdrage aan de dialoog in Noord-Ierland. Zijn artikel over
Libanon steunt op vele gesprekken met religieuze, intellectuele en politieke leiders
van de verschillende gemeenschappen in het land.
Adres: p/a The Month, 114 Mount Street, GB-London WIY 6AH.
Roberty Hotz s.j., geboren 1935. Studeerde in Zurich pedagogie, in Munchen filosofie
en in Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa. Specialist in culturele
aangelegenheden van de Sovjetunie, referent voor Oost-Europa van Radio Vaticana,
redacteur van Orientierung en Russia Christiana. Geeft documentatie uit over
Oost-Europa in de Arche Verlag (Zürich).
Adres: Scheideggstrasse 45, CH-Zurich.
Karl Rahner s.j., geboren 1904. Doctor in de theologie te Innsbruck, achtereenvolgens
professor aan de Universiteit van Innsbruck, Munchen en Munster. In 1962
concilie-theoloog en thans lid van de pauselijke theologische commissie. Auteur van
een groot aantal filosofische en theologische publikaties.
Adres: redactie.
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Evelyne Sullerot, auteur van Demain les femmes (1965), Histoire et sociologie du
travail féminin (1968) en Le fait féminin (1978). Lid van de Conseil Economique et
Social de la République Française.
Adres: p/a Europees Centrum voor Werk en Samenleving, PB 3073, NL-6202 NB
Maastricht.
Paul Verstraten, geboren 1957. Studeerde te Nijmegen; maakte een scriptie over de
adaptatieproblemen van roman naar film. Publiceert in Skrien en Versus. Geeft
colleges over filmtheorie in Amsterdam en Nijmegen. Trad als acteur op en werkt
momenteel als scenarist mee aan een film.
Adres: Groesbeeksedwarsweg 301, NL-6521 DK Nijmegen.
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Praten over lijden
Een gesprek met T.J. van Bavel o.s.a.
Hilde De Rijck en Ria Dhaeze
Over lijden kun je theoretische praten. Je kunt er filosofische of theologische
boeken en artikelen over schrijven. Maar je kunt er ook vanuit een persoonlijke
ervaring en de reflectie daarop over praten. De augustijn T.J. van Bavel, groot
Augustinuskenner en hoogleraar in de christologie en Latijnse patrologie aan
de Katholieke Universiteit van Leuven, heeft tien jaar geleden o.m. een groot
artikel geschreven over De lijdende God (in Tijdschrift voor Theologie, 2, 1974),
waarin hij met andere theologen die over lijden hebben geschreven (o.m. Jürgen
Moltmann, Der gekreuzigte Gott, en Dorothee Sölle, Leiden) in discussie trad.
Enkele tijd geleden werd hij ziek en was de dood nabij. Twee van zijn leerlingen
(in de godsdienstwetenschappen) mochten met hem over die ervaring praten.
Zij gebruikten dit gesprek in hun proefschrift, Sporen naar een vernieuwde
lijdensbenadering. Antropologisch-theologische studie naar de pastoraal toe, Leuven,
1983. Zo'n gesprek is iets anders dan een theologisch traktaat. We vonden het
de moeite waard, het hier, lichtelijk herwerkt, weer te geven.
Redactie
Waaraan denkt u spontaan als u het woord ‘lijden’ hoort? Wat betekent lijden voor
u?
Ik denk spontaan aan pijn, pijn in de banale en heel brede betekenis van het woord.
Iets onaangenaams, iets wat je tegenstaat. Alles wat je onaangenaam vindt, kun je
tot op zekere hoogte lijden noemen. Een hard woord bijvoorbeeld, je lijdt eronder.
Slecht eten. Alle dagen zijn er dingen die je tegenstaan, die je pijn doen. Maar meestal
blijft dat psychisch. Fysiek wordt het in grote ziekten, een ziekte die je vlak bij de
dood brengt. Wat ik verleden jaar ervaren heb, was lichamelijk. Lichamelijke pijn
had ik vroeger ook al wel ervaren, maar niet zo erg veel.
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Was er een zin aan te geven?
Het is pure negativiteit, niets anders dan negativiteit. Je kunt er wel iets mee doén,
ik kan lijden op me nemen, ik kan lijden uit liefde zoals we zeggen, ik kan er iets
positiefs van màken. Maar in zichzelf blijft het negatief. Nee, ik zie niet in dat lijden
in zichzelf zinvol zou kunnen zijn. Lijden is wezenlijk zinloos. Voor mezelf was het
zo dat ik een bepaald beeld had van wat lijden is, een beeld dat ik me in de loop van
de tijd gevormd had. Ik stond tamelijk onverschillig tegenover lijden. Lijden is niet
iets buitengewoons, het is inherent aan het menselijk leven. Ziekte is inherent aan
het menszijn, inherent aan de afbraak van je gestel. Hoe je het ook draait of keert,
er zit sleet en afbraak op en dat kan zich uiten in een zware ziekte. Het is de gewone
gang van zaken. Er is niemand die dat veroorzaakt, geen mens, ook God niet. Het is
iets natuurlijks en zo moet je het dan ook opvatten. Wat heb ik dan gedaan? In zichzelf
kon ik er geen zin aan geven. Ik heb het gedragen, zo stoïsch mogelijk. Dat heeft
positieve kanten. Ik heb bijvoorbeeld tamelijk goed de pijn kunnen verdragen, ik
denk dat dat ook kwam door die onverschillige houding... door het aan niemand toe
te schrijven, ook niet aan God. Het is iets natuurlijks en je moet het op een natuurlijke
wijze verwerken. Maar er zijn dingen die dat komen doorkruisen: de belangstelling
van mensen... Je komt op een heel andere manier tegenover mensen te staan. Je gaat
helemaal anders tegen je eigen leven en dood aankijken. Je verwacht zelfs dat je
doodgaat. Je hebt er, op dat moment, een zekere ervaring van. Zeker de eerste dagen...
dat is een echte doodservaring: je weet nergens van, met flarden kom je af en toe tot
bewustzijn, en dan weet je weer niets meer. Achteraf is dat een heel donker gat. Het
is een stuk van je leven dat je mist. Waar je jezelf beschouwt als ‘ik ben dood
geweest’, een aantal uren, een aantal dagen. Een dag of drie was alles afgesneden.
Ik wist niet wat er aan de hand was. Je voelt je totaal machteloos. Je voelt heel
duidelijk dat het lijden iets is waar je zelf niet de baas over bent. Je bent niet de baas
over je gezondheid, over je herstel. Je bent helemaal afhankelijk. Dat weet je heel
goed.
Het beeld dat mensen zich van lijden vormen, wordt soms erg gehavend als ze echt
met lijden geconfronteerd worden.
Dat was voor mij niet zo. Ik heb uit mijn beeld juist de moed kunnen putten om het
lijden te dragen zoals ik dacht dat het hoorde. Er waren
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mensen die me zeiden: ‘We gaan hard voor je bidden...’. Dat bidden is goed, daar
zit iets in. Maar niet in de betekenis van: we gaan dat lijden hier eens even wegnemen.
Wel bidden voor elkaar als teken van belangstelling en meeleven, of als een
zelfbewustwording: dit kan mij ook overkomen en dan moet ik ook een houding
aannemen. In die zin vind ik bidden wel belangrijk, maar niet in de zin dat je het
lijden daarmee wegneemt of verlicht.
Waar had u dat beeld van het lijden vandaan?
Dat is natuurlijk dé vraag. Ja, waar heb ik dat beeld gehaald? Uit vele ervaringen
van verbitterde mensen. Ik heb gezien hoe veel mensen het geloof de rug toegekeerd
hebben, omdat zij het lijden aan God toeschreven. Meestal spreken wij - en ook de
boeken - over het lijden dat mensen elkaar aandoen. Dat is niet het meest absurde
lijden. Daar kun je een oorzaak voor aanwijzen. De zonde van mensen. Maar dat is
niet het enige lijden. Dat is de helft van het lijden. De andere helft is ziekte,
onverwachte dood, ongelukken... En dan gaan de mensen allemaal zoeken waaraan
ze dat moeten toeschrijven. Heel dikwijls hebben ze van vroeger een primitieve
godsopvatting: alles komt van God. God heeft alles in handen. God heeft alles
geschapen en het moment waarop we doodgaan is in Gods handen. Het leven is in
zijn handen. Ziekte is in zijn handen. Ook ongelukken zijn in zijn handen. En wat
krijg je dan? Mensen die iets ergs tegenkomen waarvan ze niet direct een mens de
schuld kunnen geven, schrijven dat allemaal aan God toe. Van zo'n God moeten ze
dan niet meer weten. Ik heb eens nagegaan hoeveel getuigenissen van beroemde
schrijvers en schrijfsters, van filmsterren er niet zijn die zeggen: ‘Ik geloof niet meer,
want als het zo'n God is, dan is dat een beul. Een God die zo de mensengeschiedenis
in zijn handen heeft, is een beul!’ Dan denken we natuurlijk onmiddellijk aan
Auschwitz. Maar Auschwitz is lijden dat mensen elkaar aangedaan hebben. Of
kinderen verongelukken zonder dat een mens er iets aan kan doen en 's anderendaags
staat er in de krant: ‘Waar was God vannacht?’ Alsof God op congé was en dat
ongeluk maar liet gebeuren. God wordt een marionettenspeler die alle touwtjes in
handen heeft en het spel kan beginnen: ‘Hier, laat die twee auto's maar op elkaar
botsen; daar, laat die vrouw maar ziek worden, geef die man maar een hartinfarct’.
Zo'n voorstelling van God heeft me de schrik op het lijf gejaagd. Door zo'n godsbeeld
verliezen zoveel mensen hun geloof. Ik heb bij mezelf gezegd: ‘Dat zal mij nooit
overkomen. Met dàt godsbeeld wil
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ik niet leven. Ik zal een ander godsbeeld hebben, zelfs als dat moet gaan ten koste
van een dualistische opvatting over lijden en kwaad’. Als je zegt dat God alles in
handen heeft: dood, lijden, ziekte, natuurrampen - ook hiervoor kun je mensen niet
verantwoordelijk stellen - dan is dat een monistische opvatting. Maar ik geloof niet
in een God die verantwoordelijk is voor goed en kwaad, zelfs niet voor het lijden.
Wij zeggen dan wel: ‘God veroorzaakt het lijden niet, hij laat het alleen maar toe’.
Maar wat is het verschil? Als een kind zich aan vuur verbrandt, zeggen wij dan: ‘De
moeder heeft het niet gewild, ze heeft het alleen maar toegelaten’? Daar geloof ik
niet in. Voor mij komt het hierop neer: ik weet niet waar het lijden vandaan komt.
Ik zie het lijden als iets dat niet God is, als iets dat tegen God is. Waar ook hij geen
macht over heeft, waartegen ook hij vecht, samen met ons. Het is iets dat buiten God
is, waartegenover hij machteloos staat. Ik geloof niet in Gods almacht als je daaronder
verstaat dat hij alles kan en alles mag doen. Hij heeft ons lichamelijk geschapen, en
in dat lichaam ligt het eindige al vanzelf besloten. Het raakt stuk, dat is er van nature
ingebouwd, het is inherent aan het menselijk bestaan. En als er zich iets in voordoet,
noem ik dat: ‘Wat God niet is’. Hij zou het misschien wel anders willen, maar hij
kan niet. Gods almacht ga ik daar niet zoeken. God is niet almachtig in de zin van
‘Hij kan alle kwaad wegvegen en opheffen’. God is almachtig in de liefde. Als God
liefde is, kan ik misschien ook aan Auschwitz nog een betekenis geven. Anders is
het voor mij puur absurditeit. God strijdt tegen het lijden en tegen het kwaad, tegen
de zonde. Het is duidelijk dat Auschwitz veroorzaakt is door zonde. Ik wil het nog
eens beklemtonen. Er zijn twee soorten van lijden, die je goed uit elkaar moet houden.
Boeken spreken meestal over lijden dat mensen elkaar aandoen. Maar er is nog zoveel
ander lijden. En ik zou niet graag in de plaats zijn van de christenen die het lijden,
in het algemeen, aan God toeschrijven. En nog zoveel mensen zitten met dat trieste
godsbeeld.
Soms lees je dat iemand zegt: ik draag mijn lijden op aan Christus.
Lijden opdragen aan Christus... er is een heel goede manier om dat te doen: risico
lopen uit liefde voor anderen. Romero is daar een sprekend voorbeeld van. Hij wist
praktisch zeker dat ze hem zouden vermoorden. Dat was lijden tot het uiterste. Liefde
tot het uiterste. Dan kun je zeggen: ‘Je lijden aan God opdragen’. Of juister: niet het
lijden zelf, maar de liefde wordt aan God opgedragen. Doodgeschoten worden is niet
‘God
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eren’ of ‘God dienen’. Dat is een belediging van God. Hij wil dat niet. In die zin ben
ik het helemaal niet eens met J. Moltmann in zijn boek over De gekruisigde God.
Moltmann stelt God voor als een beul, die zijn zoon opoffert voor de mensheid. De
Vader zou met Jezus gedaan hebben wat Abraham niet met zijn zoon Isaak hoefde
te doen. Met zo'n God doe ik niet mee. Een God-slachter, daar wil ik niet bij horen.
Moltmann is veel beter in zijn boekje Waarom ik christen ben, waarin hij vertelt hoe
hij als militair in het concentratiekamp God ontdekt. Dat is tenminste een menselijk
geloof.
Maar Moltmann schrijft ook dat bij het sterven van de zoon ook de Vader sterft.
Ja, dat wel, com-passio, mede-lijden, daar ben ik het wel mee eens. Maar God als
oorzaak van het lijden, neen. Als je het ziet vanuit Jezus, kun je spreken van
apostolisch lijden. Jezus wist ook dat het zo zou aflopen als hij zich zo opstelde. Hij
wist dat hij eraan zou gaan. Hij heeft het toch gedaan... uit liefde. Liefde die lijden
met zich brengt. Toen ik ziek was, kón ik niet zeggen: ‘Ik ga nu mijn lijden opdragen’,
want voor wie moest ik het opdragen? Ik kon wel zeggen: ‘Ik wil het zo goed mogelijk
dragen en als u er iets mee kunt doen, God, doe het dan’. Dat wil echter niet zeggen
dat God er werkelijk iets mee kán doen.
Hoe reageert u dan als mensen met die slogans voor de dag komen?
Als ze ermee geholpen zijn, mij goed. Als mensen zo persoonlijk tegen me spreken,
dan ga ik daar niet tegen in. Waarom zou ik? Als mensen daarvan overtuigd zijn en
het helpt hen en er zit verder geen gevaar in... Maar het kan gebeuren dat hun hele
geloof hierdoor op het spel komt te staan. Dan zeg ik nee. Dan mag het zo niet verder,
dan moet het anders.
Is het niet normaal dat mensen bij een eerste confrontatie met het lijden soms in
opstand komen?
Ja: ‘Waar is God nu?’, dat is de revolte, een revolte waar ze misschien nooit meer
overheen komen. We moeten de mensen aan een ander godsbeeld helpen, ze moeten
niet denken dat alles van God afhangt. Dat
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mogen we de mensen in geen geval leren. Al weten wij het antwoord niet, het is beter
te zeggen: ‘Ik weet het niet’, dan wat anders te beweren. En daar ben ik heel streng
in, juist omdat ik zoveel mensen daardoor hun geloof heb zien verliezen. Ik heb toch
zelf vaak genoeg meegemaakt dat mensen bij een sterfgeval bijvoorbeeld tegen God
in opstand komen. Ongelooflijk. Is het God die mensen doodt? Hoe zit dat dan?
Maar zijn er ook geen mensen die zich aan zo'n godsbeeld kunnen optrekken? Moeten
we geen plaats laten voor een straffende God?
In een straffende God geloof ik niet. Ik bedoel, met zo'n beeld hou je het geen heel
leven uit. Je komt er niet uit zonder kleerscheuren. Ik heb het ook in het ziekenhuis
gezien: mensen die de hele dag huilden en klaagden: ‘Waarom ik?’. Door altijd maar
aan jezelf te denken genees je niet! Je ziét er de mensen door achteruitgaan. Ze raken
er niet meer uit. Je kunt proberen ze tot rust te brengen. Meestal slaag je er niet eens
meer in met hen te praten.
Komt het niet voor dat mensen van godsbeeld veranderen?
Ja, dat gebeurt. Maar dan blijft er vaak nog iets in hun achterhoofd zitten waarvan
ze niet overtuigd zijn. Ze blijven in opstand tegen iets concreets. De idee blijft hangen
dat God, de duivel of een kwade macht hun dit aandoet. Ze zien het niet als een
natuurproces. Toen ik dat artikel over de lijdende God geschreven had, heb ik daar
slechts één reactie op gekregen, maar die heeft me ontzettend veel deugd gedaan.
Een man die méér dan tweeëntwintig jaar te bed lag telefoneerde me en zei: ‘Ik heb
uw artikel gelezen en ik voel me er een ander mens door. Ik voel me bevrijd’. Na al
wat ik geschreven heb, heeft deze reactie me het meeste plezier gedaan.
Wat wilt u pastorale begeleiders aanraden? Hoe moeten zij zieken benaderen?
Ze moeten gewoon daar zijn, ze moeten niet te veel zeggen. Ik heb het zelf
meegemaakt, een bezoekje doet wel altijd deugd, maar het mag niet te lang duren.
Je mag niet te lang blijven plakken, vooral niet als iemand veel pijn heeft. Je mag er
zijn, in een hoekje van de kamer, zonder veel te
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zeggen, er vooral zijn. Mij werd gevraagd of ik het belangrijk vond dat naasten
aanwezig zouden zijn als ik uit het coma kwam op de dienst van de intensieve
verzorging. Is het belangrijk dat ze twee minuten komen kijken? Ja, het is enorm
belangrijk! Het is voor het eerst dat je je terug opgenomen weet in het leven. Er zijn
mensen die wat om je geven, die staan daar in feite op je te wachten. Anders hebben
ze daar niets te doen. Ze hebben niets anders te verwachten. Je kunt niets zeggen, je
kijkt maar heel even en valt dan terug in een hele diepe kuil, maar je hebt ze gezien.
Ik kan het me nog altijd herinneren. Ik zie ze nog staan. Ik heb gezien wie er was.
En ik zag dat ze niets konden zeggen, dat zag ik. Ja, het is enorm belangrijk. Die
aanwezigheid stimuleert om te genezen. Wie aan pastoraal doet moet aanwezig zijn!
Dat is het belangrijkste wat hij of zij kan doen: er zijn. Verkeerde meningen kunnen
daar niet worden rechtgezet. Dat moet daarbuiten gebeuren, in de catechese.
Ligt dat bij psychisch lijden niet anders?
Psychisch lijden kan vakkundige hulp nodig hebben. Zelf kun je deze mensen alleen
laten uitpraten, dat is dikwijls al genoeg. Dat vraagt wel tijd. Ook in psychisch lijden
zijn er zoveel soorten te onderscheiden: mensen die in hun eigen psyche lijden,
mensen die leed aangedaan wordt door anderen, vereenzaamden bijvoorbeeld. Je
kunt ze alleen vriendschap geven en luisteren... luisteren. Veel meer kun je niet.
Niet alleen luisteren, maar ook mee lijden, wordt wel eens gezegd.
Ja, ik weet dat mensen soms letterlijk mee wenen als anderen wenen. Maar zelf heb
ik daar niet zo'n behoefte aan. Ik vind het goed als iemand zichzelf is en zichzelf
mag blijven. Als mensen bij me op bezoek kwamen, verwachtte ik niet dat ze zouden
huilen, liever niet. Het was al erg genoeg dat ikzelf pijn had. Wat wel van groot
belang was, was een helpend handje: een kussen rechtzetten, iets aanreiken om te
verfrissen... en niet veel zeggen. Met kerstnacht kreeg ik mijn eerste bloemen. Dat
mocht daar wel niet, op de dienst van de intensieve verzorging, maar het was als het
ware mijn eerste hernieuwd contact met het land van de levenden.
Kunt u iets vertellen over uw ziekenhuiservaring in het algemeen, de contacten met
andere patiënten, met verplegend personeel?
De zwaarste periode was die in de intensive care. Ik dacht dat ik gek
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werd. Normaal lig je daar twee dagen, ik heb er zes volle dagen gelegen. Dit wil
zeggen dat ik drie keer de patiëntenwisseling heb meegemaakt. Dat is psychisch
enorm! De eerste dag hoor je al die mensen kreunen. Ze liggen in coma. Zolang je
zelf erg ziek bent raakt dat gekreun je niet. Maar dan beginnen ze allemaal hun
levensverhaal te vertellen: wie ze zijn, waar ze wonen, welk beroep ze hebben, hoe
ze ziek zijn geworden. Dat heb ik drie keer meegemaakt. Het maakte me zo moe,
dat ik smeekte om daar weg te mogen. Het was psychisch niet te dragen. Of iets
anders: de gesprekken van het verplegend personeel die je hoort. Ze denken dat je
daar toch maar voor appelmoes ligt, maar je hoort wel degelijk wat ze zeggen.
Daarna heb ik wel contact gehad met andere patiënten, vooral op de gang. Vaak
verschrikkelijke verhalen gehoord over gebroken naalden, mislukte onderzoekingen
en zelf meegemaakt dat zo'n verhalen verteld werden aan patiënten die nog geopereerd
moesten worden. Binnenkomende patiënten moeten de indruk krijgen dat alles
‘normaal’ is, vind ik. Het kan beangstigend zijn, maar het is ‘normaal’. Dat patiënten
aan elkaar vertellen hoe hun operatie verlopen is, tot daar aan toe, maar er zijn er die
alleen maar zelfmedelijden zoeken, zelfbeklag.
Contacten met het verplegend personeel, dat is iets helemaal anders. Je hebt direct
door of ze hun werk doen met hart en ziel of gewoon als kostwinning, als beroep.
Dat heb je in één nacht bekeken. Part-time werkers hebben soms meer aandacht voor
de patiënten dan full-time werkers. Over je situatie, hoe je ervoor staat, vertelt het
personeel niet veel, ook niet als je er uitdrukkelijk om vraagt. Ze blijven op afstand.
Een zekere distantie, een zekere onverschilligheid zelfs hebben ze nodig, anders
houden ze het niet uit. Ik ben ook een tijdje ambulant-patiënt geweest: overdag naar
huis en 's nachts in de kliniek, of driemaal per dag naar het ziekenhuis en later met
langere tussentijden. Dan verandert de verhouding tussen patiënt en verplegend
personeel totaal. Of beeld ik me dat maar in? Na de situatie van totale machteloosheid,
van het totaal op anderen aangewezen zijn, krijg je dan weer het gevoel van een
gelijke verhouding.
Moet je patiënten altijd vertellen hoe ze ervoor staan? En wat als ze weer met de
vraag komen: waarom ik?
Je kunt het hun niet altijd vertellen. Behandelingen zijn soms zo delicaat, er kan altijd
iets mislopen. En ze zijn er niet altijd tegen opgewassen. Soms moeten ze dom
gehouden worden. Maar als het kan, als je het weet hoe het aan te pakken en ze zijn
ertegen opgewassen, ja. Maar de vraag
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‘waarom ik?’, ik geloof dat mensen daar niet aan toe mogen geven, ze blijven daar
vaak in vastzitten. Het hangt samen met dat verkeerde godsbeeld. Het is niet
gemakkelijk, vind ik, mensen anders over God te laten denken. Velen zeggen dat het
verkeerd is, ze wijzen het af. Ze klampen zich vast aan het beeld van een God die
alles in handen heeft. Het is moeilijk om deze mensen van opvatting te doen
veranderen. Ikzelf ben een gematigd dualist: het kwaad staat tegenover God. God
staat er zelf machteloos tegenover. Met elk ander antwoord waarin je lijden en God
op elkaar betrekt, loop je vast. Het Oude Testament is getekend door het straffend
godsbeeld. Die straffende God kan ik mij wel voorstellen als een stadium waar de
mens doorheen moet om tot een zuiverder godsbeeld te komen. Er is maar één beeld
van God: God is liefde. Al je daar niet van uitgaat, zit je ernaast. Voor mij is dat het
enige goede godsbeeld. Daarmee weet ik waar ik aan toe ben. Tegen lijden dat mensen
elkaar aandoen, sociaal-structureel lijden, onrecht, honger, lijden dat je kan opheffen,
moet je je met alle macht verzetten. Ik ga ervan uit: lijden is altijd pure negativiteit,
het moet altijd bevochten worden, of het zich nu concretiseert in honger of ziekte.
Waar je er ook maar iets tegen kunt doen, moet je al je krachten mobiliseren om het
op te heffen. Waar dat niet gaat, kun je alleen nog zeggen: het moet verdragen worden,
lijden is in zichzelf zinloos. Je kunt er wel een zin aan geven. Maar vaak zal je daar
zelfs niet in slagen.
Moet alle lijden christelijk geduid worden?
Neen. Want wat is christelijk? Wat is specifiek christelijk? Elke mens die goed wil
zijn, zal lijden. Ook niet-christenen. Augustinus zegt ergens: ‘Als iemand zegt dat
hij nog niet geleden heeft, is hij nog geen christen’. Maar ieder mens kan vanuit zijn
inspiratie, gelovig of ongelovig, het lijden op zich nemen dat soms onvermijdelijk
uit zijn liefde voor anderen volgt. Een Romero is vanuit zijn christelijke inspiratie
in de bres gesprongen voor mensen en onvermijdelijk hoorde er lijden bij. Waar het
om gaat is de liefde die erachter zit.
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De vredesbeweging en de muren van Jericho
Guido Dierickx
De Bijbel vertelt hoe de Israëlieten zeven dagen rond de muren van Jericho trokken.
Op de zevende dag schalden de horens, schreeuwde het volk en zie, de muren van
Jericho stortten in. In het voorbije najaar marcheerden weer grote massa's, met een
haast religieuze bewogenheid, tegen de macht van een politiek en militair
establishment. Maar de muren van Jericho zijn niet opnieuw ingestort. Aan deze
zijde van het IJzeren Gordijn worden de Cruise-raketten volgens plan opgesteld. En
aan de overzijde worden nog meer SS-20-raketten aangevoerd. Waarom konden
zulke massale betogingen het beleid van de overheid niet ombuigen? Waarom is de
volkswil machteloos gebleken?

Een betoging is geen debat
De verleiding is groot om de schuld op de politici en de bureaucraten te werpen. Zij
zouden hun ziel aan de duivel van de bewapeningswedloop verkocht hebben. Zij
zouden gezwicht zijn voor buitenlandse druk of voor obscure binnenlandse
belangengroepen. Het is te begrijpen dat de betogers, wrevelig en verontwaardigd,
hun vaak denkbeeldige tegenstander de schuld willen geven. Maar dat is een
misvatting. De vredeswil van het volk is machteloos, niet alleen door de onwil van
anderen, maar ook vanwege zijn eigen tekorten. Om in het forum van de politieke
besluitvormers gehoord en beluisterd te worden hoort deze volkswil de juiste, politieke
taal te spreken. Hij hoort te bewijzen dat hij de regels van de politieke grammatica
eerbiedigt. Dat wil zeggen dat hij beleidsvoorstellen doet die niet alleen hoog gestemd
zijn maar ook doeltreffend. Sommige politieke en militaire kringen zetten zich
inderdaad schrap tegen leuzen van betogingen. Maar daartoe gaven deze betogingen,
zoals elke betoging, zelf enige aanleiding. Betogingen spreken nu eenmaal in leuzen.
Een betoging als die van 23 oktober in Brussel drukt een probleemgevoeligheid en
een zorg uit. Maar dat is slechts de aanzet van een politiek beleid. Zij doet geen voor-
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stellen voor de latere fasen van het politieke beleid. De organisatoren waren het wel
eens geworden over acht programmapunten. Maar daarmee formuleerden zij nog
geen beleidsvoorstel. Hun programmapunten konden niet meteen, niet gelijktijdig,
en alleen onder bepaalde omstandigheden verwezenlijkt worden. Diende men op een
gebaar van de Russische onderhandelaars te wachten of niet? Moeten de Pershings
en de SS-20 gelijktijdig teruggetrokken worden of niet? Kortom, de ordewoorden
van de publieke opinie moeten vertaald worden in de taal van de beleidsstrategie,
willen ze door de besluitvormers helemaal ernstig genomen worden.
Dit stelt de vredesbewegingen voor een grote verantwoordelijkheid. Zij worden
verplicht de opinie van het publiek verder te vormen en te verfijnen in de richting
van het politieke beleid. Zij dienen te leren dat politieke voorstellen, willen ze
doeltreffend zijn, met bepaalde omstandigheden rekening moeten houden. Aan een
gezindheid zonder zin voor doeltreffendheid heeft het politieke beleid geen boodschap.
Een betoging kan een politiek debat uitlokken. Ze kan de politici dwingen hun
denkbeelden verder te ontwikkelen. Dat is ongetwijfeld ook gebeurd. Maar een
betoging kan het beleidsdebat niet vervangen. Hiervoor is een beleidsvoorstel nodig
dat, om bespreekbaar te zijn, uit drie wezenlijke elementen opgebouwd wordt: een
precieze omschrijving van de doelstellingen, voldoende informatie over de situatie
waarin deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden, de nodige verbeeldingskracht
om mogelijke beleidslijnen te onderzoeken en tegen elkaar af te wegen. Mocht dit
rijkelijk abstract klinken, dan kan men zich een schaakspel voorstellen. De speler
neemt zich voor een bepaalde strategie te volgen en bepaalde zetten in een bepaalde
volgorde uit te voeren. Hij komt hiertoe door een doel voorop te stellen: hij wil
winnen. Vervolgens poogt hij de situatie op het schaakbord te evalueren. Ook dat is
nog vrij eenvoudig: hij kan zien welke stukken op het bord staan en wat zij wel en
niet tegen elkaar kunnen uitrichten. Hij beschikt over alle informatie behalve op een
punt: naar de strategie van zijn tegenstander moet hij gissen. Tenslotte dient hij alle
beschikbare strategieën te overlopen en daaruit de beste te kiezen. Het aantal daarvan
is meestal onvoorstelbaar groot. Daarom ook worden er in het schaakspel zulke
fascinerende eisen aan de menselijke verbeeldingskracht gesteld.
Betogers beperken zich in de regel tot het uitdrukken of het betwisten van
doelstellingen. En zelfs daarin zijn zij veelal niet erg volledig. Zij preciseren niet
hoe hun doelstellingen verzoend kunnen worden met andere doelstellingen, noch
hoe zij aangepast kunnen worden aan de heersende omstandigheden. Op de gehaaide
beleidsvormers maken zij zodoende een be-
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tweterige indruk. Erger nog, omdat hun inbreng zo beperkt en onvolledig is, kunnen
beleidsvormers van minder goede wil er zich vrij gemakkelijk van af maken. In het
huidige debat rond de vrede is dat ook gebeurd. Dat is bijzonder jammer omdat vele
beleidsvormers zelf ook geen bevredigende inbreng kunnen leveren, vooral niet op
het stuk van doelstellingen en verbeeldingskracht. Alleszins kan het peil van het
debat nog veel verbeteren. In dit artikel wordt aangestipt welke doelstellingen, welke
informatie en welke uitingen van verbeeldingskracht in dit debat een rol spelen en
waarin de duiven en de haviken telkens van elkaar verschillen. We zullen de meer
recente stemmen in het debat vergelijken met de stem van de Amerikaanse
bisschoppen. Want nog altijd blijft hun brief een onovertroffen model1.

Beleidsvoorstellen: haviken en duiven
Op het eerste gezicht is het verloop van het debat voor een niet ingewijde enigszins
paradoxaal. Haviken en duiven zijn het onderling gloeiend oneens over bepaalde
doelstellingen, over het belang van bepaalde informaties, over de verbeeldingskracht
die gecultiveerd hoort te worden. Maar over één voorstel schijnt iedereen het roerend
eens te zijn: er moet onderhandeld worden met het Oostblok. Onderhandelen, dat is
het wachtwoord.
In zekere mate wordt er tussen de grote mogendheden ononderbroken onderhandeld.
Dat is ook het geval wanneer er een grote koelte heerst en wanneer zij elkaar weigeren
te ontmoeten in Genève. Er is een onderhandelen met daden. Dit kan leiden tot een
hoger of lager niveau van afschrikking, tot een bevestiging of tot een verstoring van
het evenwicht. Het al of niet opstellen van Cruise-raketten is een daad in dit
onderhandelingsproces. En er is een onderhandelen met woorden. Dit kan leiden tot
een verdrag of althans tot afspraken.
Wie zijn hoop stelt op verbale onderhandelingen, doet meer dan een vrome wens
uiten. Hij doet daarmee twee keuzen. Vooreerst keurt hij bepaalde ontaardingen af
die zich in het feitelijke onderhandelen voordoen en die men nogal eens samenvat
onder de hoofding ‘bewapeningswedloop’. Hoe komt men tot zulke ontaardingen
die eigenlijk door niemand uitdrukkelijk gewenst en door de meesten slechts met
tegenzin geduld worden?

1

Cfr. G. Dierickx, De Amerikaanse bisschoppen en de vrede, in Streven, aug.-sept. 1983, pp.
963-981.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

495
Een land kan zich bewapenen omdat dit opgedrongen wordt, niet door buitenlandse
maar wel door binnenlandse gebeurtenissen. Grote firma's moeten door militaire
bestellingen uit de nood geholpen worden. Het militaire establishment wil zich
gewaardeerd voelen. Het aanbod van technologische vernieuwingen is te verleidelijk
om ze te weerstaan. Specialisten van de Amerikaanse begroting hebben aangetoond
dat de groei van de defensieuitgaven slechts in bijkomende orde bepaald wordt door
de verhoudingen tot het Oostblok. Allicht komt zulke onderschikking van de
buitenlandse politiek ook in de USSR voor. De buitenlandse politiek zou in het
tijdperk van de atoombewapening volledige voorrang moeten krijgen inzake
defensiebeleid. Dat kan vanzelfsprekend lijken maar is niet het geval.
Verbale onderhandelingen worden geacht de feitelijke onderhandelingen te
corrigeren en bij te sturen. Zoals het Nederlandse voetbalpubliek kan men daden
verkiezen boven woorden. Maar woorden zijn hier onmisbaar. Daden alleen kunnen
het wantrouwen tussen de mogendheden niet doorbreken. Elk gebaar waarvan de
bedoeling onzeker is, zal veelal ongunstig uitgelegd worden. Een terugtrekking van
raketten zal niet als een gebaar van goede wil maar als een last of als een teken van
zwakheid gezien worden. Daarom is er een gesprek nodig, want alleen zo kun je
beloften doen en alleen beloften kunnen afzonderlijke gebaren in het juiste daglicht
stellen. Maar zulke gespreksbereidheid is veeleisend. Beloften moeten ondersteund
worden door betekenisvolle daden. Anders zullen ze geen vertrouwen maar nog meer
wantrouwen tot gevolg hebben. Oproepen tot verbaal onderhandelen zonder te bepalen
tot welke gebaren je bereid bent is een kreet en geen voorstel2.
Vrijwel alle Westeuropese deelnemers aan het vredesdebat zijn bereid een plaats
in te ruimen voor verbale onderhandelingen. Daarom zijn zij minder ‘havik’ dan
sommige Russische of Amerikaanse woordvoerders, die zulke gesprekken nog menen
te moeten uitstellen. Kennelijk zijn die minder onder de indruk van de perverse spiraal
van de feitelijke onderhandelingen. Wellicht dromen ze nog van een militaire
suprematie of althans van een voorafgaande versterking van hun
onderhandelingspositie.
Maar ook in Europese kringen is de gespreksbereidheid niet overal even groot.
Dit is af te lezen aan de gebaren waarmee men de gesprekken wil ondersteunen.
Europese haviken zijn zij die (voorlopig) geen eenzijdige toegeving overwegen om
de verbale onderhandelingen meer kansen te

2

In dit euvel vervalt o.a. de brief van de Belgische bisschoppen. Ten gevolge van zijn
bondigheid?
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geven. Totdat een verdrag gesloten wordt, zou het Westen moeten vasthouden aan
de vertrouwde beleidslijn van het ‘oog om oog, tand om tand’: tegen elke raket langs
Russische zijde zal een raket van de NAVO opgesteld worden3.
In de brief van de Amerikaanse bisschoppen daarentegen werden meerdere van
zulke vertrouwenwekkende gebaren aanbevolen. Eenzijdige initiatieven tot een
nucleaire desescalatie worden erin aangemoedigd. De (nucleaire)
bewapeningswedloop moet op het huidige peil bevroren worden en elk risico van
een nieuwe verstoring van het huidige evenwicht moet vermeden worden. Offensieve
strategieën moeten door meer defensieve vervangen worden. In Europa behoren de
Nederlandse en ook de Duitse bisschoppen tot hetzelfde soort gematigde duiven.
Verbale onderhandelingen vereisen feitelijke tegemoetkomingen. Toch mogen
deze blijken van goede wil niet uit de hand lopen. Uitgerekend de hoop op deze
gesprekken weerhoudt deze bisschoppen ervan de meer radicale duiven te volgen.
In gesprekken over wapenbeheersing moet ieder van de twee partijen immers met
een stem kunnen spreken. Bijgevolg moet het Westerse bondgenootschap gehandhaafd
en zelfs verstevigd worden. Bijgevolg dient het publiek opgeleid te worden tot begrip
voor de eisen die zulke onderhandelingen stellen. Bijgevolg mag het proces van
ontwapening niet geheel losgekoppeld worden van de vorderingen in de gesprekken.
Er bestaan documenten die radicaler ‘duif’ zijn dan de brief van de Nederlandse
en Duitse bisschoppen. Het kan echter betwijfeld worden of zij voldoende doordacht
zijn qua doelstelling, informatie en verbeeldingskracht. Hoe dan ook, het debat op
het Europese politieke forum wordt gevoerd tussen gematigde haviken en gematigde
duiven.

Strategische doelstellingen
Iedereen is voor vrede. Over deze uiteindelijke doelstelling bestaat er tussen haviken
en duiven nauwelijks betwisting. Desnoods kunnen zij samen

3

Dit standpunt kenmerkt de brochure Vrede en Veiligheid, uitgegeven door de ministeries van
Buitenlandse Zaken en Landsverdediging in België. Op militair gebied vindt deze houding
een uiting in de strategie van de ‘flexible response’. Deze strategie wil een aanval met bepaalde
wapens beantwoorden met soortgelijke wapens, althans in een eerste fase en zolang deze
repliek doeltreffend blijft. Dit is inderdaad de strategie van het ‘oog om oog, tand om tand’.
Let wel, het had barbaarser gekund. Deze stelregel eist één oog als vergelding voor één oog,
niet meer.
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in dezelfde betoging opstappen. De vrede is goed voor iedereen en voor niemand
slecht. De politieke taal vereist echter dat ook de tussentijdse doelstellingen om ooit
vrede te bereiken, omschreven worden. Rond deze tussentijdse doelstellingen spelen
zich de felste conflicten af. Want zij dwingen ons tot beslissingen waarvan niet alleen
de baten maar ook de kosten te berekenen of te ramen zijn.
De eerste beslissing waarvoor de burger geplaatst wordt is de keuze tussen een
vrede die verdedigd en een vrede die niet verdedigd hoeft te worden, een vrede met
offers of een vrede zonder offers. Nu blijken de haviken en veruit de meeste duiven
in het publieke debat een vrede met offers te kiezen. Zij hebben een vrede voor ogen
die onverbrekelijk verbonden is met een zekere vrijheid, levensstijl en cultuur. Zulke
vrede is volgens hen grote offers waard, zelfs dat van een gewelddadige
landsverdediging met alle kosten en risico's vandien. Afwijkende stemmen worden
in het politieke debat weinig gehoord. ‘Liever rood dan dood’ is een te grove slogan
om ermee in een fatsoenlijk gezelschap voor de dag te komen. Toch drukt hij een
ruim verbreid gevoel uit en weegt hij op de verdedigingsbereidheid. Welke waarden
hebben wij te verdedigen? Wie de vrijheid ziet als de mogelijkheid om 's zondags
een autoritje te maken in het groen, heeft van een nederlaag weinig te vrezen.
De zelfwaardering van onze Westerse wereld bepaalt haar verdedigingswil en met
name de wil om zelfs geweld te gebruiken. De paradox is evenwel dat niet alleen
een matte maar ook een heel intense zelfwaardering de bereidheid tot geweldpleging
kan verminderen. Het geweld kan in tegenstrijd zijn met de waarden die je wenst te
verdedigen. In dit geval hoort de plicht tot zelfverdediging verbonden te worden met
de plicht tot kieskeurigheid in de middelen. Zo luidt uiteraard de stelling van de
christelijke vredesbewegingen. Die menen trouwens dat een nederlaag in een
conventionele oorlog op korte termijn weliswaar erg, maar op langere termijn niet
helemaal rampzalig zal zijn. De gelovigen hebben in de loop van de geschiedenis al
meer beproevingen doorstaan en, in natuurlijke of bovennatuurlijke zin, ‘overleefd’.
Maar deze stelling oogst nogal wat tegenwind, zowel vanwege radicale haviken als
vanwege radicale duiven.
Gesteld dat men opteert voor zelfverdediging. Dan staan wij voor de tweede
beslissing: zullen wij een eventuele aanvaller afschrikken met een nucleair of met
een zuiver conventioneel arsenaal? Er gaan ook stemmen op ten gunste van een
sociale, min of meer geweldloze verdediging. Maar deze doelstellingen blijven niet
lang in het debat hangen. Hun nobele inspiratie wordt geprezen, maar hun
doeltreffendheid betwijfeld.
Het felste debat gaat tussen voor- en tegenstanders van een denuclearise-
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ring van onze zelfverdediging. Meer precies gaat het om de keuze tussen het
vooruitzicht van een onwaarschijnlijke kernoorlog en het vooruitzicht van een minder
onwaarschijnlijke conventionele oorlog.
De haviken leggen de nadruk op de graad van waarschijnlijkheid en pleiten voor
een nucleaire afschrikking. Zij stellen het voor alsof de nucleaire afschrikking sinds
de Tweede Wereldoorlog de vrede, zij het dan een erg kille vrede, in Europa
gehandhaafd heeft. Zelfs de brief van de Franse bisschoppen lijkt het hiermee eens
te zijn. De Amerikaanse brief daarentegen stelt bij deze lezing van de geschiedenis
vragen. Het is lang niet zeker dat de vrede in Europa te danken is aan de schrik voor
een nucleair conflict. En bovendien hebben het Oostelijk en het Westelijk blok hun
geschillen vaak elders uitgevochten, al dan niet via tussenpersonen. Bovendien blijkt
zulke ‘vrede’ steeds minder vreedzaam te worden, aangezien de nucleaire afschrikking
gevangen zit in de vicieuze spiraal van de bewapeningswedloop.
Wie gevoelig is voor de evangelische waarden hoeft m.i. niet op dergelijke
gissingen te steunen om een keuze te doen. Een conventionele oorlog zou inderdaad
verschrikkelijk zijn. Het is even pijnlijk een naastbestaande te verliezen door een
kogel als door een atoomgranaat. Maar een conventionele oorlog zou ten minste
volkeren en generaties sparen die er nog minder om gevraagd hebben dan wij zelf.
Onze solidariteit met andere mensen dwingt ons te kiezen voor een conventionele
afschrikking, zelfs indien deze een oorlog iets minder onwaarschijnlijk zou maken.
Principieel lijkt deze telling onaantastbaar. In feite vond zij tot nog toe verbazend
weinig steun. Waarom? Ik vrees dat hier minder verheven beschouwingen meespelen.
Een conventionele afschrikking is op het ogenblik duurder dan een nucleaire. Ze
weegt ook psychologisch zwaarder op de bevolking4. Wellicht zou men op dit ogenblik
het electoraat ertoe kunnen overhalen de nucleaire afschrikking te vervangen door
een conventionele. Maar hoe zal de publieke opinie later reageren, wanneer jaar na
jaar de rekeningen voor tanks en vliegtuigen binnenlopen5, wanneer grote contingenten
dienstplichtigen voor langere periodes opgeroepen worden? De desescalatie naar een
niet nucleaire afschrikking zoals de brief van de Amerikaanse bisschoppen die
verhoopt, is een veeleisende onderneming.

4
5

Voorstanders van de nucleaire afschrikking vrezen soms dat een conventionele afschrikking
een al te grote militarisering van de samenleving zal meebrengen.
Robert MacNamara heeft berekend dat een aangroei van de westelijke defensiebudgetten
met 4% voldoende zou zijn. Daarvan werden er reeds 3% toegezegd. Maar zelfs dat bleek
tot nu toe (psychologisch) niet haalbaar. In de huidige crisis wordt om elk procent fel getwist.
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Zonder een stevig gevormde publieke opinie kan zij niet lang volgehouden worden.
Laten wij aannemen dat men op middellange termijn naar een conventionele
verdediging én afschrikking wil overschakelen. Op korte termijn staan wij echter
voor het feit dat de nucleaire afschrikking bestààt en slechts heel behoedzaam
afgebroken kan worden. Het evenwicht in de afschrikking mag niet brutaal verstoord
worden. Dit dwingt ons tot een derde beslissing: welke risico's mogen wij bij de
denuclearisering van onze landsverdediging nemen? Ook dit heeft te maken met
fundamentele beginselen. Veel hangt af van de bezwaren die men tegen een nucleaire
afschrikking heeft.
De stelling van de Amerikaanse brief is bekend. Afschrikking met kernwapens is
op zichzelf al een kwaad, ook wanneer het feitelijke gebruik ervan heel
onwaarschijnlijk is. Niet alleen het gebruik maar ook de dreiging met atoomwapens
is ethisch niet te verantwoorden. Deze dreiging schept tussen de mensen een angst,
een leugen en een argwaan die indruist tegen alles wat een gelovige van deze wereld
verhoopt. De afbraak van het kernarsenaal mag evenwel over een tijdspanne gespreid
worden om het evenwicht in de afschrikking niet al te zeer te verstoren. De
denuclearisatie is een ethische opgave die aan strategische voorwaarden verbonden
is.
De haviken zijn minder ongeduldig. Zij zijn ook minder bereid het risico van
eenzijdige stappen naar ontwapening te nemen. Vreemd genoeg weten ook zij soms
ethische principes aan te voeren om hun standpunt te verrechtvaardigen. Voor het
vooruitzicht van een eindeloze nucleaire afschrikking vinden zij troost in het
denkbeeld dat hierin de mens zijn redelijkheid tegenover de dood en zijn
verantwoordelijkheid tegenover het kwaad ten volle kan beleven6. Zoals de trapezist
zijn eigen existentie beleeft wanneer hij door de nok van een circustent zweeft.
Maar het noodlot van de tragische held is geen christelijk ideaal. Er zijn betere
manieren om onze verantwoordelijkheid tegenover het kwaad op ons te nemen. Als
het daarop aankomt staat de absolute geweldloosheid dichter bij de evangelische
inspiratie. Wel kunnen christenen het geweld verkiezen, omdat het in sommige
situaties het enige gebaar kan zijn dat respect afdwingt. Maar nucleair geweld kan
dat niet. Het heeft geen symboolwaarde7.
De brief van de Franse bisschoppen schijnt iets meer vergoelijkend over de
nucleaire afschrikking te spreken dan die van de Amerikaanse. Het argu-

6
7

François Gorand, La dissuasion nucléaire, in Etudes, octobre 1983, p. 387.
G. Dierickx, art. cit., p. 974.
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ment luidt dat de nucleaire afschrikking in handen is van de politieke overheid en
deze mag zich voor de landsverdediging meer geweld veroorloven dan de individuele
burgers. Daarmee wordt wellicht bedoeld dat de overheid instaat voor de verdediging
van onschuldige derden en niet alleen voor haar zelfverdediging. De Amerikaanse
brief maakt dit onderscheid tussen publieke en privé moraal niet. Integendeel, hij
hoopt een publieke opinie te vormen die op het gepaste ogenblik haar overheid ter
verantwoording kan roepen. Alweer is het Amerikaanse standpunt meer overtuigend.
De burger kan wel toelaten dat de overheid hem dwingt wetten na te leven die hij
zelf gewild of geduld heeft. Hij kan toelaten dat de overheid de landsverdediging
organiseert die hij wenst. Maar hij kan niet toelaten dat een overheid in zijn naam
de vijand en de hele wereld met vernietiging bedreigt. Een nucleaire afschrikking
waaraan men geen einde ziet komen, waaraan men geen einde meent te kunnen
stellen, is moreel onverantwoord, niet alleen voor de burger maar ook voor de
overheid.

Strategische informatie
In het vredesdebat bekommeren de duiven zich het meest om de verheldering van
waarden en doelstellingen. In het ergste geval stellen zij zich aan als principeridders,
in het beste als grondleggers van een nieuwe strategie. De haviken daarentegen
ondersteunen hun voorstellen veeleer met meer en betere informatie. Dat wil niet
zeggen dat zij geen verdedigbare principes zouden huldigen maar wel dat zij, om
tactische redenen, de kaart van hun superieure kennis van zaken spelen. Een voorbeeld
daarvan is de brochure Vrede in Vrijheid8. Men kan betreuren dat de duiven zich
zelden bloot geven waar het hun dossierkennis betreft en dat de haviken zich zelden
laten kennen op het stuk van hun principes. Zo kunnen zij nogal eens naast elkaar
heen praten, tot grote perplexiteit van het publiek.
Aan de debattechniek van de haviken kan men op de duur een zekere slagkracht
niet ontzeggen. Zij treffen vele naïeve duiven in hun zwakkere plek. Zij zullen hen
dwingen te erkennen dat de situatie ingewikkelder is dan we vermoeden. Maar niet
alle duiven zijn even naïef. Onze vraag is of de voorstellen van de minder naïeve
duiven, met name die van de Amerikaanse bisschoppen, door meer en nieuwe
gegevens ontkracht worden.

8

Wij betwisten niet het recht en de plicht van onze ministers om hun beleid te verdedigen.
Het gaat hier uitsluitend om de vraag of deze brochure een beslissend nieuw element in het
debat betekent.
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Preciezer nog: is uit het Europese debat gebleken dat hun voorstellen niet overal en
altijd geldig zijn? Hoe robuust zijn die voorstellen wanneer men ze in de Europese
situatie overplant?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten wij eerst weten welke gegevens
in het debat de doorslag geven. Van wezenlijk belang is de informatie over de
onderhandelingspositie van het Oostelijk en het Westelijk bondgenootschap. Bij
gebrek aan volledige zekerheid is men wel verplicht een imago van de tegenstander
op te bouwen aan de hand van drie vragen. Hoe sterk is hij? Hoe kwaadaardig is hij?
Hoe voorspelbaar is hij? Een soortgelijk imago zal men trouwens ook over zichzelf
opbouwen. De haviken zullen stellen dat het Oostblok veel sterker is dan wij, dat
men hun bedoelingen moet vrezen en zeker niet mag vertrouwen. De voorstellen van
de duiven zouden slechts aannemelijk zijn voor wie zich op deze drie punten illusies
maakt.
Wat kunnen niet naïeve duiven hiertegen aanvoeren? De Amerikaanse bisschoppen
koesteren geen vertederd beeld van de Russische tegenstander. Zij houden vol dat,
zelfs in de hypothese van een sterke, boosaardige en onvoorspelbare tegenstander,
een nucleaire verdediging op termijn af te keuren is. De morele kost daarvan voor
het eigen volk, de economische kost voor de Derde Wereld, het gevaar voor de
huidige en de toekomstige generaties is al te groot. Dat is ook het geval nu de strategie
van de ‘flexible response’ die van de ‘massive retaliation’ vervangen heeft9.
Tot verbazing van velen werd deze ‘Amerikaanse’ stelling betwist door de Franse
bisschoppen. In hun brief betogen zij dat Frankrijk in het spel van wederzijdse
afschrikking als een zwakkere tegenover een sterkere, kwaadaardige en onbetrouwbare
Sovjetunie staat. Frankrijk heeft dus voorlopig zijn volledig nucleair arsenaal nodig,
want de nucleaire afschrikking is het wapen van de zwakkere. Zelfs het feit dat de
(relatief) kleine omvang van het Franse nucleaire arsenaal hun strategen aangespoord
heeft tot het kiezen van civiele doelwitten, kan de Franse bisschoppen niet van hun
stuk brengen. Alleen het welslagen van onderhandelingen zou deze ‘logique de
détresse’ kunnen wijzigen. Zelfs in het vooruitzicht van onderhandelingen

9

‘Massive retaliation’ of ‘Mutual Assured Destruction’ (MAD) ging ervan uit dat een
(nucleaire) aanval beantwoord zou worden met een poging om de vijand volledig te
vernietigen. Dat hield in dat de kernwapens op de bevolkingscentra van de vijand gericht
waren en niet uitsluitend op militaire en economische doelwitten. Het feit dat men afgestapt
is van de MAD-strategie kan een vooruitgang lijken. In feite echter zal ook de nieuwe strategie
van de ‘flexible response’ het fijne onderscheid tussen militaire en burgerlijke doelwitten
niet kunnen eerbiedigen wanneer kernwapens ingezet worden. Zoals de Amerikaanse
bisschoppen zeggen: een beperkte nucleaire oorlog bestaat niet.
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kan Frankrijk zich niet de eenzijdige stappen veroorloven die de Amerikaanse
bisschoppen voorstellen. De Amerikanen beschikken immers over overtollige
afschrikkingsmiddelen, de Fransen niet.
Wat zouden hun Amerikaanse of Europese collega's hierop kunnen antwoorden?
Dat de Fransen toch maar moeten afzien van een afschrikking die zij zelf voorlopig
nog noodzakelijk achten? Dat zij dan maar stoïcijns of gelaten de onvermijdelijke
nederlaag moeten afwachten? Dit is een fundamentele vraag. ‘Machteloosheid of
nucleaire afschrikking’, dat is een moreel dilemma dat alle kleinere naties bedreigt.
Bestaat er een uitweg? Op deze vraag komen wij in de volgende paragraaf terug.
Een ander gegeven werd door Mitterrand op tafel gegooid met de zin:
‘Vredesbewegingen zijn er in het Westen, raketten in het Oosten’. Op de lyrische
overdrijving van deze bewering is nogal wat af te dingen. Maar aan de kern ervan
kan niemand twijfelen. De Westelijke bondgenoten staan zwakker in de
onderhandelingen omdat zij af te rekenen hebben met een wankelmoedige publieke
opinie. Deze publieke opinie zou kunnen zwichten, eerst voor de spanning van de
eigen nucleaire afschrikking, later voor de spanning van het vijandelijke overwicht.
Zulke publieke opinie is kwetsbaar voor nucleaire chantage en zal zich op de duur
tot allerlei toegevingen laten verleiden. Zo geërgerd zijn sommige haviken door deze
toestand, dat zij de schuld ervan graag op infiltranten in de vredesbewegingen zouden
werpen.
De duiven zouden ongelijk hebben deze verdachtmaking minachtend van tafel te
vegen. Zij moeten toegeven dat de Sovjets inderdaad speculeren op de
wankelmoedigheid van de publieke opinie in het Westen en dat zij de opkomst van
een soortgelijke publieke opinie in het Oosten tegengaan. Maar op één punt hebben
zij alvast gelijk. Zij mogen sommige haviken het recht ontzeggen om de materies
van nucleaire landsverdediging volledig aan het publieke forum te onttrekken. Een
poging daartoe zou onhaalbaar en ondemocratisch zijn. De publieke opinie is nu
eenmaal gesensibiliseerd voor deze problematiek en dat is haar goed democratisch
recht.
De oplossing begint bij een juiste evaluatie van de publieke opinie. Deze opinie
vormt thans een hinder voor de Westerse onderhandelaars. Maar dat vloeit niet voort
uit het feit dat er een publieke opinie bestaat, zelfs niet uit haar tamelijk pacifistische
strekking. Het vloeit voort uit haar wankelmoedigheid, uit haar gevoeligheid voor
bluf en dreiging. De publieke opinie omtrent deze problemen is vrij nieuw en nog
niet echt gevormd. Dientengevolge is zij erg vatbaar voor nieuwe elementen in het
debat. Wanneer zij stabieler geworden zal zijn, zal de tegenpartij minder geneigd
zijn verdere ontwikkelingen af te wachten en oprechte onderhandelingen uit te stellen.
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Het komt erop aan de publieke opinie te vormen zodat zij voor haar onderhandelaars
meer een steun dan een hinder is. Waar het om zulke levensbelangrijke materies gaat
is een zekere pressie vanwege de publieke opinie principieel geoorloofd. Zij is ook
praktisch noodzakelijk om de besluitvorming rond de defensieproblematiek vrij te
houden van bureaucratische inertie en kortzichtige particuliere belangen. Niet alles
wat de wapenindustrie aanbiedt of wat sommige militairen wensen, dient aangeschaft
te worden. Zulke publieke opinie zal tevens, zoals gezegd, minder gevoelig zijn voor
vijandelijke bluf en dreiging. Daarom behoort deze vorming tot de
verantwoordelijkheid van zowel haviken als duiven. Van de kwaliteit van hun debat,
van hun bereidheid om alle, ook onwelkome informatie door te laten, zal de vorming
en de vastheid van de publieke opinie afhangen.
Laten wij een voorbeeld geven. De haviken vermelden graag dat het Oostblok
meer, en steeds meer, raketten voor de middellange afstand in Europa stationeert dan
het Westen. Het liefst zouden zij elke aangroei in het Oosten beantwoorden met een
evenredige aangroei in het Westen. Wat zullen de duiven hier tegenover stellen?
Zullen zij deze feiten verduisteren? Neen, zij zullen ze erkennen. En zij zullen het
publiek ervan overtuigen dat een niveau van minimale nucleaire afschrikking
voldoende en al lang bereikt is. De nucleaire escalatie aan de overzijde kan daaraan
niets veranderen en mag in de huidige omstandigheden als grove bluf beschouwd
worden.
Misschien, zo zou men kunnen opwerpen, kan het wel eens nuttig en verantwoord
zijn om overtollige raketten op te stellen. Zo zou men de bluf met tegenbluf kunnen
ontzenuwen. Deze overweging zou gebruikt kunnen worden om het opstellen van
de Pershing II te rechtvaardigen. Van alle argumenten van de haviken is dit wellicht
het meest overtuigende. Zulke tegenbluf kan zelfs een zet zijn om de tegenstander
naar oprechte onderhandelingen te lokken. Maar dan moet men wel van de eerste
gelegenheid gebruik maken om alvast deze overtollige tuigen weg te halen10. Het is
evenwel te vrezen dat die ‘gelegenheid’ zich nooit zal voordoen. Omdat het weghalen
van deze raketten neerkomt op het opgeven van een troefkaart in de onderhandelingen.
Of omdat het de schijn zou wekken van een toegeving aan intimidatie. De
bewapeningswedloop maakt bloedige ernst van wat aanvankelijk slechts bluf was.

10

In feite hanteren de haviken vaker een andere legitimatie voor het opstellen van de Pershing
II. Het zou de Amerikanen ertoe verplichten meer solidair te zijn met de verdediging van
Europa. Maar als de aanwezigheid van 350.000 Amerikaanse soldaten in Europa hen daartoe
niet verplicht, wat dan wel?
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Strategische verbeeldingskracht
Een derde element in de opbouw van een beleidsvoorstel is het overzien van een zo
groot mogelijk aantal beleidslijnen. Naarmate men meer mogelijke beleidslijnen kan
ontwaren, verhoogt de kans dat daaruit een voorstel gekozen kan worden dat
principieel aanvaard is. Of een voorstel tot stand komt na het overlopen van veel of
van weinig mogelijkheden, is vooral een kwestie van intellectuele verbeeldingskracht.
Het is dus mogelijk dat beleidsvormers dezelfde doelstellingen en dezelfde informatie
aanwenden en toch tot verschillende voorstellen komen, alleen maar omdat hun
analytisch vermogen verschilt.
Jammer genoeg pleegt de partijdigheid in het debat vaak tot grote blinde vlekken
in de verbeeldingskracht te leiden. Het is te vrezen dat sommige duiven gewoon
weigeren alle gevolgen van hun voorstellen te overwegen uit vrees hun principes
bedreigd te zien. En dat sommige haviken zich schrap zetten achter de huldiging van
het ‘oog om oog’ omdat ze niet de indruk willen wekken dat ze geïntimideerd worden
door de vijand of door de vredesbewegingen.
Een zo groot mogelijk aantal beleidslijnen moeten in ogenschouw genomen worden,
zeggen we. Doen de Franse bisschoppen dat? Zij redeneren vanuit de situatie waarin
een zwakkere natie (Frankrijk) een sterkere (de Sovjetunie) moet kunnen afschrikken.
Om de agressiviteit van de sterkere in toom te houden en een oorlog te voorkomen
is het de Franse overheid voorlopig geoorloofd haar gebrekkige conventionele
afschrikking onverminderd aan te vullen met een nucleaire. Een ander alternatief
lijkt er niet te zijn. Maar hier schiet de verbeeldingskracht van de Franse bisschoppen
te kort11. Dezelfde argumenten om een kernmacht op te bouwen kunnen namelijk
niet alleen door Frankrijk maar ook door alle andere kleinere naties gebruikt worden.
Elke kleinere natie kan zich weleens bedreigd achten door een grotere. Thailand kan
zich bedreigd voelen door Vietnam, Vietnam door China, China door de USSR (of
is het omgekeerd?). Het risico dat kleine landen zodoende hun ‘vijanden’ maar ook
anderen ten bate van hun veiligheid opleggen, is schrikwekkend. Zo zullen
kernwapens zich als een kanker over de hele wereld verspreiden en zal het gebruik
ervan steeds waarschijnlijker worden. Beschikken kleinere naties dan werkelijk over
geen andere mogelijkheid?
Die andere mogelijkheid bestaat. Zij is steeds één van de drijvende krach-

11

Dat wil niet zeggen dat zij geen andere mogelijkheden overlopen. Zij bespreken o.a. de
geweldloze verdediging, maar verwerpen deze als ondoeltreffend.
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ten van de geschiedenis geweest. De zwakkere kan een bondgenootschap sluiten met
een even zwakke lotgenoot of met een sterkere beschermheer. Zo zijn moderne staten
als Zwitserland en Duitsland gegroeid. Het lijkt mij een vreemde vergetelheid van
de Franse brief dat hij de NAVO niet in dit perspectief gezien heeft. De NAVO, of
een ander Westers bondgenootschap, is niet in de eerste plaats een organisatie die
de lidstaten tot kernbewapening aanzet. Zij is veeleer een organisatie die veel lidstaten
in staat stelt hun atoombewapening te beperken. Zij is ook een organisatie die het
mogelijk maakt gezamenlijk met de tegenstander over wederzijdse ontwapening te
onderhandelen.
In feite is Frankrijk slechts een half lid van de NAVO. Ten tijde van De Gaulle
werd de distantiëring van de NAVO ingegeven door de wil om een eigen kernmacht
op te bouwen. Deze nationalistische reflex heeft thans verstrekkende gevolgen. Hij
belet vele Fransen, en zelfs hun bisschoppen, in te zien dat een strategie van nucleaire
desescalatie mogelijk is wanneer hun afschrikkingsbeleid in het Westers
bondgenootschap geïntegreerd wordt12. Indien de NAVO niet bestond, zou men haar
nu moeten uitvinden. Het huidige beleid van de NAVO kan betwist worden maar de
organisatie zelf is onmisbaar13. Het verlies aan nationale souvereiniteit kan niet
opwegen tegen de kans op een meer doeltreffend vredesbeleid.
Het dilemma van de Franse bisschoppen illustreert welke behoefte er bestaat aan
strategische verbeeldingskracht ten dienste van de vrede. Het huidige debat heeft ten
minste reeds opgeleverd dat deze verbeeldingskracht fel gestimuleerd werd. Hoe
deze zich ook over details van bewapening en tactiek kan buigen, moge blijken uit
de achttien voorstellen van Robert MacNamara in Newsweek van 5 december ll. Ze
passen allemaal in de strategie die door de Amerikaanse bisschoppen wordt
voorgesteld. Hij spoort aan tot een conventionalisering van het defensiebeleid (die
trouwens al begonnen is). Hij raadt aan, het beroep op nucleaire wapens trager en
minder massief te maken. Hij stelt voor destabiliserende vernieuwingen in het nucleair
arsenaal te vermijden. Dit zijn allemaal vertrouwenwekkende maatregelen ten dienste
van vruchtbare onderhandelingen. Ze komen van een man die principes en informatie
paart aan verbeeldingskracht.

12

13

Men kan opwerpen dat een volledige centralisatie van dit beleid niet mogelijk is. Wie zal
gaan onderhandelen in Genève? Wie heeft de bevoegdheid om op de knop te drukken? Zal
men dit volledig toevertrouwen aan de Amerikanen? Of is een andere gezagsstructuur
mogelijk? Wat er ook van zij, het zou toch al te gek zijn om te berusten in de proliferatie van
nationale kernmachten, met alle risico's vandien, enkel omdat men het oneens zou kunnen
zijn over de gezagsstructuur.
Nog een opwerping. Eens in de NAVO zouden de kleinere partners niets meer in de pap te
brokkelen hebben. In feite zijn er vele voorbeelden van het tegendeel.
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Besluit
Vooralsnog heeft het debat over de vrede bij ons de vereiste kwaliteit niet bereikt.
Het publiek blijkt weliswaar gevoelig te zijn geworden voor sommige principes,
maar minder voor andere en veel minder voor de feitelijke gegevenheden van het
probleem. Zullen zij dan meer indringend leren argumenteren dank zij het voorbeeld
van hun politieke vertegenwoordigers? Helaas, het debat onder politici blijkt niet
altijd vollediger te zijn. Veelal putten zij uit de beschikbare principes en gegevens
alleen wat hun traditionele stellingen kan ondersteunen. Aanvankelijk konden
gelovigen trots zijn dat de brief van de Amerikaanse bisschoppen zo weinig
intellectuele tegenhangers vond. Thans wordt dit eerder een reden tot ongerustheid.
Trouwens, niet alleen de haviken blijven nogal eens onmondig. Ook de duiven zoeken
naar een intellectuele tweede adem. Het debat blijkt immers na het eerste enthousiasme
stilaan erg ondoorzichtig te worden. En daaruit volgt ontmoediging.
Een mislukking van dit debat kunnen wij ons echter niet veroorloven. De zaak
waarom het gaat is al te belangrijk. Wij moeten kiezen met wakker geweten en klaar
bewustzijn. Dat verhoogt de kans om een juiste beslissing te nemen. Dat zal tevens
getuigen van de morele en intellectuele weerbaarheid van het Westen. Immers, de
eigenlijke, de voortdurende strijd tussen Oost en West wordt op het ideologische
niveau uitgevochten. De marxistisch-leninistische ideologie verhoopt en verwacht
dat het Westen ten gevolge van zijn ‘morele decadentie’ op de duur vanzelf in elkaar
zal storten. Het Westen meent daarentegen dat het voldoende veerkracht kan
opbrengen om alle beslissende uitdagingen te beantwoorden. Hier heeft het dan de
kans om dit te bewijzen, voor zichzelf en voor de rest van de wereld.
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Leeftijd en activiteit II
Evelyne Sullerot
Het eerste deel van dit artikel, dat hier vorige maand verscheen1, handelde over
de voorspelbare en reeds merkbare weerslag van de vergrijzing van de
Westeuropese bevolkingen op de verhouding tussen de actieve en niet-actieve
leeftijdsgroepen en op het wisselend verloop van het individuele actieve leven
zelf. De technologische revolutie heeft de daarmee verbonden
werkgelegenheidsproblemen nog verscherpt: de vernieuwing van de
produktiemethoden brengt de ontijdige afdanking of herscholing van actieve
volwassenen met zich mee. In dit tweede deel betoogt Sullerot dat de kern van
de aldus gestelde problemen hierin bestaat, dat op talloze gebieden als
vanzelfsprekend een leeftijdscriterium wordt gebruikt dat bepaalt wie op welke
leeftijd nog iets kan en niet meer kan doen of leren, wie op welke leeftijd reeds
iets mag of nog niet mag doen of leren. Wat zou er in onze maatschappij gebeuren
als nooit meer iemand naar zijn leeftijd zou mogen worden gevraagd?
Redactie
De analyse die ik in het eerste deel van deze inleiding ontwikkelde, roept verschillende
vragen op.
Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de ‘jonge’ beroepen naarmate degenen die daarin
zijn gaan werken ouder worden? Er zijn beroepen ontstaan waarvoor een homogeen
jonge leeftijdsgroep is aangeworven. Wat gebeurt er met die mensen als ze ouder
worden? Het reclamewezen b.v. is in de jaren 50 en 60 helemaal vernieuwd en heeft
een geweldige ontwikkeling gekend. Daar zijn alleen maar jongeren aangenomen:
die waren ‘moderner’, hadden meer gevoel voor wat de consument aansprak, wisten
beter hoé hem aan te spreken, ze waren ‘creatiever’. Nu echter staat het beroep voor
een probleem waar het niet op voorbereid was. Die ‘jongeren’ zijn nu vijftig
geworden. Moet men ze in dienst houden? Moet men ze ontslaan, en waar blijven
ze dan? Is het zo zeker dat de leeftijd van de reclamema-

1

Cfr. Streven, februari 1984, pp. 411-422. Met dank aan het Europees Centrum voor Werk
en Samenleving, waar Evelyne Sullerot deze tekst als inleiding gaf op een Conferentie over
Leeftijd en Activiteit, 27-28 oktober 1983.
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ker invloed heeft op de resultaten? Kan men die leeftijden doseren? Wanneer en hoe
komt er in dit vak een eind aan de carrière, enz.? Of neem de takken van de industriële
technologie waar de laatste jaren ook alleen maar jongeren aangeworven zijn en waar
nu geen nieuwe krachten aangenomen kunnen worden zolang er niemand met pensioen
gaat. Zal deze hele beroepsgroep sàmen oud worden? En hoe wordt dan voorzien in
de aflossing van de generaties?
Voorbeelden van die aard zijn al onderzocht, met name het geval van de tweede
graads-onderwijskrachten, die jong en met velen tegelijk zijn aangenomen op het
moment dat er enorme aantallen kinderen naar de tweede cyclus gingen: Hun
leeftijdspiramide is zeer jong, bijna geen gaan er met pensioen, maar het aantal
leerlingen neemt nu duidelijk af. In sommige landen worden de overtollige
onderwijskrachten ontslagen, in andere wordt de rekrutering stopgezet en men zal
daar vanaf 1985 nog strenger mee moeten zijn. Jonge gediplomeerden krijgen aldus
geen kans meer en binnen enkele jaren zitten we met een onderwijscorps dat
grotendeels bestaat uit mensen van veertig, vijftig jaar en ouder.

Wisselende rekruteringsmodes en gevestigde anciënniteitsregels
Het is dus uiterst belangrijk studies op dit gebied te ondernemen, simulaties uit te
voeren, om verscheidene modellen voor een rekruteringsbeleid naar leeftijd te kunnen
voorstellen. Elk van die modellen zal ongetwijfeld gedurende een zekere tijd zijn
voor- en nadelen vertonen. Maar dan zouden de bedrijven en administratieve instanties
erover kunnen nadenken zodat ze hun personeelsbeleid beter kunnen plannen.
Tot nu toe schijnt het rekruteren naar leeftijd in de privé-sector modes te hebben
gekend. In de jaren 60 was de leeeftijd een grote handicap voor de meeste banen, de
20-25-jarigen hadden voorrang op de 40-jarigen, maar met de economische groei
konden deze laatsten zo goed en zo kwaad als het ging weer aan de slag. Twintig
jaar later is deze tendens, zonder te zijn omgedraaid, aanzienlijk geëvolueerd: voor
heel wat functies zijn jongeren niet meer in trek. Voor vrouwen van middelbaar
niveau is 40 jaar de beste leeftijd om werk te vinden en 20 de slechtste; 18-25-jarigen
vinden heel moeilijk vast werk, niet alleen vanwege de crisis, maar ook vanwege de
vele vooroordelen tegenover ‘de jeugd van vandaag’. Wat de kaders van boven de
45 jaar betreft, die blijven zich, als ze hun baan verliezen, aan de leeftijdsgrens stoten,
hoewel de verantwoordelijke banen in de bedrij-
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ven die hen weigeren, vaak ingenomen zijn door mensen die ouder zijn dan zijzelf.
Ook daar kan de mode veranderen: men begint werkaanbiedingen te zien voor kaders
boven de 45 jaar. Is dat omdat het personeelsbeleid verandert, omdat men van hun
ervaring denkt te kunnen profiteren, of omdat hun pretenties - na maanden, soms
jaren vergeefs zoeken naar werk en ten gevolge van de verminderde kwalificatie die
daardoor ontstaat - bescheidener zijn geworden?
Terwijl het rekruteringsbeleid in de privé-sector onderhevig is aan fluctueringen
van technologie en mode, volgen grote werkgelegenheidssectoren van Europa nog
steeds de oude wet van promotie op grond van anciënniteit. In de publieke sector is
kwalificatie op grond van anciënniteit al jarenlang de regel. En de salarissen volgen
dezelfde kromme. In de meeste overheidsbesturen ligt het salaris het hoogst aan het
einde van de carrière. Dat is niet zo voor de andere loontrekkenden in hun totaliteit.
Studies over het inkomen naar leeftijd zijn er niet zoveel en ze zijn vooral gedaan
op grond van het gezinsinkomen. Daar kan geen carrière-profiel uit worden opgesteld,
omdat er te veel gezinsbijzonderheden een rol in spelen (werkende vrouw, geboorte
van kinderen, begin of einde van de activiteit van de verschillende gezinsleden, enz.)
en de periode waarin men de inkomsten heeft gevolgd is over het algemeen te kort.
Bekijkt men echter alleen de leeftijd van het gezinshoofd, dan blijkt dat de
gezinsinkomsten stijgen tot ongeveer 46 jaar, daarna nemen ze af, lang dus voordat
de pensioenleeftijd is bereikt. Boven de 45 jaar schijnen de salarissen voor bedienden
en arbeiders gelijk te blijven of licht af te nemen; boven de 60 zakken ze gevoeliger.
In deze studie komen natuurlijk duidelijke verschillen naar voren naar gelang van
de socio-professionele klasse (de arbeiders zitten sneller aan het plafondinkomen
terwijl kaderleden, die op latere leeftijd beginnen te werken, hun situatie ook pas
later zien verbeteren), en naar gelang van het geslacht (het beroepsleven van vrouwen
volgens leeftijd is nog duidelijk beïnvloed door zwangerschap en opvoeding van
kinderen). Maar er zijn ook verschillen volgens de generaties. De inkomens van de
jongere leeftijdsgroepen, b.v. tot 35 jaar, schijnen op het ogenblik sneller te groeien
dan in het begin van de jaren 70. Als dergelijke studies tegelijkertijd in meerdere
Europese landen zouden worden ondernomen, zouden we een beter inzicht krijgen
in de geschiedenis van de leeftijd in verband met activiteit én inkomen. En we zouden
beter voorbereid zijn op de demografische situatie.
Heel deze geschiedenis van de leeftijd met betrekking tot beroep en activiteit moet
in feite nog geschreven worden. Hoe is de overgang van het

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

510
nomadenleven naar de sedentaire landbouwcultuur verlopen? Is dat door de jongeren
gedaan of juist door de minder jonge mensen? Heeft dat gezorgd voor een langere
levensduur? Hoe hebben de technieken die de landbouw zo hebben veranderd, ingang
gevonden en zich verbreid? Hoe was de leeftijdsopbouw van de verschillende functies,
rollen en statuten in de landbouwwereld? Welke verbanden kan men vaststellen
tussen prestige- en gezagsstructuren op grond van leeftijd en de
vernieuwijsmogelijkheden? Er zouden vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen
de landbouw van de landelijke per leeftijd gehiërarchiseerde gemeenschappen (China,
Japan, Middellandse Zee-gebied, enz.) en de landbouw in landen met een jonge
immigratie (Verenigde Staten, Canada, Australië, enz.). Hetzelfde geldt voor het
ontstaan en het verloop van de industriële revolutie. Wie waren de pioniers in de
mijnbouw, de metaalindustrie, de spoorwegen? Vindt men daar niet een opmerkelijk
groot aantal jongeren, jongeren die geen land meer hadden om van te leven?
Dichter bij huis zou het uiterst interessant zijn om over een betrekkelijk lange
periode (een dertigtal jaren) na te gaan hoe de leeftijdspiramiden in verschillende
sectoren van het beroepsleven zich hebben ontwikkeld. Dertig jaar geleden had men
daar in Frankrijk (bij de volkstelling van 1954) een goed beeld van. Achteraf blijkt
hoe goed dat beeld de toekomst liet voorzien. De sectoren die toen al een vergrijsde
leeftijdspiramide vertoonden, zijn inderdaad achteruitgegaan, die met een jonge
piramide hebben zich ontwikkeld. Of het een de oorzaak of het gevolg is van het
ander, wil ik hier niet uitmaken. Er is hier waarschijnlijk sprake van ingewikkelde
interacties. Ik wil alleen maar aangeven hoe belangrijk het is om, aan de vooravond
van de technologische revolutie waarvoor we staan, dergelijke studies weer op te
nemen en te interpreteren in het licht van wat er sindsdien is gebeurd.

Individuele levensduur en uniforme leeftijdsgroepen
Leeftijd is een duur, de levensduur, de weg tussen geboorte en dood. Lange tijd in
de geschiedenis van de mensheid was deze duur verdeeld in levensfasen: kinderjaren,
jeugd, rijpe leeftijd, oude dag, allemaal nogal vaag omschreven. Sommige perioden
werden bepaald door fysiologische toestanden of gebeurtenissen: ‘infans’ (in-fans)
was het hele kleine kind dat nog niet kon spreken, er waren kinderen met melktanden
en kinderen die tot de jaren des onderscheids waren gekomen, wat ongeveer
overeenkwam met het krijgen van de definitieve tanden; er was een leeftijd voor
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de puberteit, een huwbare leeftijd, een leeftijd om kinderen te krijgen, enz. Iemand
verkeerde in de ‘kracht van zijn jaren’ of in de ‘overgang’. Aan deze fysiologische
fasen beantwoordden vaak verschillende statussen en rollen in de gemeenschap; de
overgang van de ene fase naar de andere werd ritueel gevierd. Leeftijd was een
ervaring die in de loop van het leven gaandeweg gedifferentieerd werd en sociaal
gemanifesteerd. Men vroeg de mensen niet naar hun leeftijd (dat wisten ze zelf
trouwens niet altijd heel goed). Die vraag was overbodig: men was zo oud als men
er uitzag, zo oud als wat men kon doen. Wat functies, activiteiten, taken en
verantwoordelijkheden betreft was de status belangrijker dan de leeftijd. Het was
van groter belang edelman, burger of vrije boer, meester of slaaf, officier of soldaat,
vader en moeder of zoon en dochter te zijn, dan oud of jong. Leeftijd was in zekere
zin niet zo belangrijk. In tijden waar alles maar langzaam veranderde, had men echter
wel achting voor ervaring en traditie; wat ook hun status was, naar bejaarde mensen
werd betrekkelijk veel geluisterd. Maar je kunt heel de mythologische literatuur of
die van de middeleeuwen of de klassieken en veel historische kronieken erop nalezen
zonder iets te weten te komen over de precieze leeftijd van de personages: ze zijn
alleen maar jong of oud. Zelfs in kranten uit de jaren 1920 of 1930 zie je nooit de
leeftijd van de politieke figuren vermeld.
Tegenwoordig is leeftijd geen tijdsduur meer: het is een cijferelement van onze
identiteit. Vraag mensen maar eens wat leeftijd is. Ze zullen het niet weten. Maar
vraag je ze naar hun leeftijd, dan antwoorden zij daar zonder aarzelen, zij het met
tegenzin, op met een getal. De meeteenheid van de duur, het aantal jaren, is een ding
op zich geworden. Het aantal jaren dat we geleefd hebben, is een integrerend deel
van onze identiteit of op zijn minst van ons signalement geworden: ‘Naam, voornaam,
geboortedatum’.
In de wereld van opvoeding, opleiding, tewerkstelling of werk durft niemand op
de vraag: hoe oud ben je? zich van een antwoord te onthouden of te zeggen: dat gaat
je niets aan. Men schijnt verplicht te zijn zijn leeftijd op te geven. Men heeft het recht
je ernaar te vragen. Bestaat er inderdaad een wet die daartoe verplicht, en sinds
wanneer?
Het meest frappante hiervan is wellicht dat men je leeftijd wel moet vragen want
men kan hem niet van je aflezen. Ik heb het zelf systematisch uitgeprobeerd. In
groepen van twintig vrouwen tussen 20 en 55 jaar, die elkaar niet kenden, vroeg ik
aan elk van haar de negentien anderen een leeftijd te geven: 80% van de antwoorden
was fout, soms zelfs flink naast de waarheid.
Als we dus onze leeftijd op moeten geven, die kennelijk niet altijd gemak-
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kelijk te raden is, dan is dat ongetwijfeld omdat hij van groot belang is met het oog
op hetgeen van ons wordt gevraagd: het examen dat we doen, de taak of de functie
die we krijgen. Maar dat is helemaal niet waar. Leeftijd is helemaal niet zo'n
doorslaggevend criterium bij een selectie. Als ik je leeftijd ken, weet ik nog niet
waartoe je in staat bent. De wetenschap dat een man 37 of 43 jaar is, zegt helemaal
niets over zijn gezondheid, over zijn fysieke kracht, noch over zijn psychotechnische
vaardigheden of over zijn intelligentie, of over enig kenmerk in verband met de
activiteit die hij moet uitoefenen. Toch zal men in heel wat gevallen de man van 37
jaar aannemen en die van 43 jaar laten vallen: de administratie of personeelsdienst
heeft nu eenmaal een leeftijdsgrens van 40 jaar vastgesteld.
Een paar opmerkingen en vragen zijn hier op hun plaats. Waarmee komt dat
leeftijdsgetal overeen? Wat weten we over de verschillende leeftijden? Waarom
maakt men hoe langer hoe meer gebruik van leeftijdsgrenzen naar boven en naar
beneden, leeftijd waarvoor of waarna men het recht niet heeft iets te doen of aanspraak
te maken op een baan? Hoe komen we aan die gewoonte? Wat zijn er de gevolgen
van? Hoe wordt het beleefd? Voor kinderen geeft deze getal-leeftijd ons een tamelijk
precieze informatie. Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen in lengte, kracht,
intelligentie enz. verschillen, maar in grote lijnen gaan ze gelijk op in leeftijd. De
ontwikkeling van kinderen, net als die van de foetus, verloopt volgens een programma
waarin persoonlijke toevalligheden voorkomen, afwijkingen van het gemiddelde,
kinderen die ‘voor’ of ‘achter’ lopen, maar hier is nog altijd sprake van een valabel
en herkenbaar gemiddelde. Pas in de 19e en 20e eeuw is men het fenomeen
systematisch gaan meten en statistisch vastleggen. Resultaat hiervan was een norm
en een afwijking van de norm, die ongetwijfeld misbruikt is. Maar het leerde ons
ook welke rol de levensomstandigheden spelen in de ontwikkeling van het kind;
kinderen groeien beter, bereiken sneller de puberteit als ze beter gevoed worden bij
voorbeeld. Later gingen psychologen intelligentie-meetschalen vaststellen
(Binet-Simon, Termann-Merril, enz.) op grond van de verhouding tussen een aantal
geslaagde proeven en de in maanden uitgedrukte leeftijd van het kind. Men kent de
storm van kritiek die onlangs is losgekomen over deze methoden om de intellectuele
ontwikkeling te meten en over het beruchte IQ. Maar de kritiek gold het ‘meten van
de intelligentie’, niet het aspect ‘verhouding tot de leeftijd’. Dat blijkt duidelijk uit
het feit dat men tegenwoordig meer dan ooit probeert om, zowel op school als in de
vrije tijd, kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar te zetten.
Indertijd zaten er in de klassen kinderen van verschillende leeftijden, en
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niemand had daar iets tegen. Als er nu nog ergens in een dorpsschooltje een klasje
is waarin kinderen van verschillende leeftijd en niveaus bij elkaar zitten, betreurt
men dat in naam van de pedagogie en de democratie. Kinderen van dezelfde leeftijd
hebben recht op een zelfde opvoeding. ‘Allemaal op dezelfde leeftijd in dezelfde
klas’, is de gelijkheidsdroom van de pedagogen. ‘Socialisatie’ van het kind is:
aanpassing van het kind aan leeftijdsgenootjes. Als het in het gezin blijft met personen
van verschillende leeftijden, volwassenen, bejaarden, dan wordt die socialisatie
vertraagd, denkt men. Het kind heeft het recht om met kinderen van zijn eigen leeftijd
samen te zijn.
De homogene leeftijdsgroep heeft zich nu in heel de samenleving opgedrongen
en wordt gehanteerd als een democratisch wapen tegen de sociale ongelijkheid,
tegenwoordig zelfs tegen de ongelijkheden waarvan sommigen zeggen dat ze uit de
natuur voortkomen. Een niet-expliciete maar des te sterkere ideologie die als volgt
kan worden omschreven: ‘Ieder volgens zijn leeftijd’, dan alleen wordt recht gedaan.
De classificatie-drift die we op kinderen toepassen, geldt nu ook voor volwassenen.
De dienstplichtige leeftijd, een van de eerste die statistisch bekend was, was het
beginpunt voor het als maar meer en vaker grijpen naar de signalementsleeftijd, de
getalsleeftijd. Het is een gemakkelijk te hanteren begrip, een rond getal, neutraal;
het vaagt de sociale klassen weg en zet iedereen op rij; het ziet er democratisch uit.
‘Pensioen voor iedereen met 60 jaar’ zet de klok in het menselijk parcours voor
iedereen gelijk. Terwijl er eerlijkheidshalve toch heel wat meer criteria een rol moeten
spelen: niet iedereen heeft hetzelfde zware werk verricht, niet iedereen heeft even
lang gewerkt, sommigen zijn met 13 jaar begonnen, anderen met 27.
Maar dan moeten we terugkeren naar de realiteit van de leeftijd, die een duur is,
dus een begrip in de lengte, en niet langer het in getallen uitgedrukte aantal jaren, de
getalsleeftijd gebruiken, die een dwarsdoorsnede uitdrukt. Voor slogans en
administratie is die cijferleeftijd wel praktischer. Je kunt er ook niets tegen inbrengen.
Wat valt er te antwoorden aan iemand die u van achter een loket duidelijk maakt dat
‘u de leeftijd voorbij bent’? In alle landen zijn ‘wettelijke leeftijden’ vastgelegd voor
de schoolplicht, voor het huwelijk, de meerderjarigheid, militaire dienst, stemrecht,
verkiesbaarheid enz. Af en toe worden deze leeftijdsgrenzen verlegd: de
meerderjarigheidsgrens b.v. wordt verlaagd. De debatten die daartoe leiden, geven
altijd de indruk heel democratische discussies te zijn. De sociale wetenschappen zijn
al spoedig de leeftijd als indelingscriterium gaan gebruiken: zo kunnen we
gemakkelijk classificeren en vergelijken. We bestuderen b.v. de verschillende niveaus
van opvoeding of kwalifica-
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tie, de activiteitspercentages, promoties, salarissen ‘naar leeftijd’, per jaar of in
schijven van vijf jaar. We vormen dus ‘leeftijdsgroepen’ en krijgen een
dwarsdoorsnede van de fenomenen die we over een bepaalde periode onderzoeken.
We zien b.v. dat in 1950 in een bepaald land een x percentage vrouwen van 25 tot
29 jaar werkten, een y percentage van 30 tot 34 jaar, enz... tot 65 jaar; in 1960 waren
de percentages veranderd; in 1950 onderbraken ze hun activiteit rond de 25 jaar om
ze rond de 40 weer te hervatten; in 1980 blijft hun beroepsactiviteit veel meer continu.
Maar wat betekent dat? We doen alsof het hier om een ‘modale’ biografie gaat,
terwijl we alleen maar dwarsdoorsneewaarnemingen naast elkaar zetten. Overal
gebruiken wij die cijferleeftijd als criterium: het is bureaucratisch eenvoudig,
statistisch soepel, sociaal zogezegd neutraal en democratisch... Maar is het ook
betrouwbaar? Leeftijd is lang niet altijd relevant als je wil uitmaken wie welke studies
of opleiding moet of kan volgen, wanneer iemand een baan kan krijgen of ontslagen
moet worden.

Reële capaciteiten en opgelegde leeftijdsgrenzen
Om te beginnen al: wanneer is iemand oud? Met de jaren worden de contouren van
de leeftijdsgroep waartoe je behoort, veel vager dan ze in de kinderjaren zijn. Ouder
worden gebeurt geleidelijk. Het achteruitgaan van vaardigheden en mogelijkheden
verloopt bij de een langzaam, bij de ander snel; begint bij de een vroeg, bij de ander
laat; de een gaat fysiek achteruit maar blijft intellectueel heel fris, de ander andersom.
De gemiddelden waarmee gerontologen werken bij het beschrijven van de leeftijdsen ouderdomsaandoeningen, laten heel wat speling over. Aanleg, genetische factoren,
omgeving en vooral de manier waarop men voordien heeft geleefd spelen hier een
rol. Verbetering van de leefwijzen, preventie en gezondheidszorg kunnen het mogelijk
maken om ouderdomsongemakken te verhelpen of uit te stellen, zoals ook het moment
van sterven voor honderden of miljoenen mensen naar achteren is geschoven.
Voordat de echte ouderdom intreedt, zou in elk geval een hele laag volwassenen
buiten het toepassingsgebied van de getalsleeftijd moeten vallen en uitsluitend
beoordeeld moeten worden op hun bekwaamheid voor een bepaalde taak. Want wat
is een vrouw van 40 jaar? Zij kan maagd zijn, zwanger, moeder van een of meer
kinderen, grootmoeder, fris of afgeleefd, al dan niet gezond, intelligent of bekrompen,
handig of onbeholpen; ze kan alles vergeten hebben van wat ze in haar jonge jaren
heeft geleerd, geen enkele kwalificatie meer hebben, maar ze kan ook net weer nieuwe
studies hebben aangevat...
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Gedurende een aantal jaren verschillen de gemiddelde prestaties van een grote groep
mensen maar weinig op grond van hun leeftijd. En voor een bepaalde leeftijd - als
men bij voorbeeld zou willen vaststellen wat alle mensen presteren de dag dat ze 40
worden - zou de situatie zo uiteenlopend zijn dat een gemiddelde geen enkele
betekenis meer heeft.
Toch blijft men maar doorgaan met het actieve leven in leeftijdsgrenzen naar boven
en naar beneden af te bakenen. Vóór een bepaalde leeftijd mag je niet aan dit of dat
examen deelnemen, mag je niet naar een bepaalde baan solliciteren. Na een bepaalde
leeftijd kun je geen beurs meer krijgen, mag je niet meer aan een concours meedoen,
aan die of die carrière beginnen. Hier niet vóór 25 jaar, daar niet nà 25 jaar, hier tot
35, daar tot 40 enz. En als je nagaat hoe die leeftijdsgrenzen soms van land tot land
verschillen, wordt het arbitrair en bureaucratisch karakter ervan nog duidelijker. Nog
vaker worden leeftijdsgrenzen vastgesteld op grond van een aftelsysteem, dat begint
te tellen bij de pensioengerechtigde leeftijd in een bepaald beroep: men moet minstens
een loopbaan van 25 jaar hebben om van een pensioen te kunnen genieten, dus nemen
we niemand meer aan die ouder dan 60-26 = 35 jaar is of 65-25 = 40 enz.
Het gevolg van dit alles is dat voor jonge zowel als voor volwassen mensen het
actieve leven op een slalom lijkt tussen de leeftijdsbakens door, zonder dat hun
leeftijd iets te maken heeft met de capaciteiten die voor de baan gevraagd worden.
Bovendien zijn er voor bepaalde beroepen grote afwijkingen toegestaan, en voor
andere niet. Op een reeds vergevorderde leeftijd kun je nog altijd eerste minister
worden, maar een andere minder belangrijke taak moet je op een bepaalde leeftijd
opgeven. Als je 24 jaar, 11 maanden en 28 dagen oud bent, kun je nog een bepaalde
loopbaan beginnen, maar twee dagen later sta je voor de deur. Onrechtvaardig is
deze situatie vooral voor vrouwen. Als zij hun beroepsleven onderbreken en 10, 15
jaar later, als de kinderen groot zijn, weer een betaalde activiteit zoeken, komen ze
niet meer aan de slag. In Japan zijn ze gedoemd tot werk in de detailhandel, tot
half-time jobs, zonder sociale zekerheid. In onze landen zijn de deuren van de
openbare sector heel vaak voor haar gesloten en worden ze in heel veel banen in de
privé-sector geweerd. Alleen als vrouwen hiertegen krachtig ageren, worden sommige
leeftijdsgrenzen wel eens verlaagd - en wordt meteen het abnormale karakter ervan
weer eens aangetoond.
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Hoe oud ben je?
De technologische revolutie die voor de deur staat, zal grote veranderingen in het
beroepsleven meebrengen. Tal van mannen en vrouwen zullen van tijd tot tijd op
een zijspoor worden geplaatst, moeten stoppen, weer opnieuw beginnen. Het is te
hopen dat van die gelegenheid gebruik wordt gemaakt om eens goed kritisch te
onderzoeken hoe ons leven in het keurslijf van de cijferleeftijd wordt gedrongen door
onze reële leeftijd en veel minder door onze reële leeftijd wordt bepaald. Hebben
wij nog wel een reële leeftijd, de leeftijd van ons eigen levenselan, onze eigen
gevoelens, ons eigen lichaam, de leeftijd die we ervaren zonder dat we door onze
getal-leeftijd worden beïnvloed? Zelfs als we ‘er jonger uitzien dan we zijn’, weten
we ieder jaar heel goed welk cijfer onze identiteit in de komende twaalf maanden
zal bepalen. Zelfs als we ons ‘niet zo oud voelen als we zijn’, kunnen we niet vergeten
welke ‘echte’ leeftijd we hebben in de ogen van de bureaucraten, op onze
identiteitspapieren en voor de sociale zekerheid: de leeftijd die bovenaan in ons
curriculum staat en die de duur van ons curriculum afbakent zoals men een terrein
opmeet.
Er zijn mensen die erin slagen te leven naar hun reële leeftijd, zonder te denken
aan het erbij passende getal. Sommigen zijn trots op het verschil tussen wat ze lijken,
voelen en doen - dat wil zeggen dat wat ze zijn - en wat ‘normaal’ verwacht wordt
van iemand van hun leeftijd. Dan zegt men heel vriendelijk dat ‘je hun hun leeftijd
niet zou geven’; terwijl van anderen wordt gezegd dat je ondanks of juist door hun
inspanningen goed kunt zien ‘hoe oud ze zijn’. Maar de meesten, in onze maatschappij
van cijfers, maten en formules, vinden dat abstracte cijfer waarmee ze worden
aangeduid helemaal niet zo prettig. Zelfs al worden verjaardagen niet meer gevierd,
of al worden ze gevierd met een optimistisch en dynamisch ritueel dat een hardnekkig
gevecht tegen de tijd moet verbeelden, een gevecht dat je toch nooit kunt winnen de overgang van het ene tiental naar het andere is voor de meeste mensen een
gevoelige ervaring. Ogenschijnlijk is er niets aan je veranderd, en toch word je erdoor
geraakt: je weet dat je van de ene dag op de andere overgegaan bent van 39 naar 40,
van 49 naar 50, van 59 naar 60. En van de weeromstuit wordt de manier waarop je
je reële leven leeft, vaak beïnvloed door het cijfer dat een mijlpaal op je weg naar
de dood aangeeft.
Het is als een wond die voortdurend geïrriteerd wordt door de vroeger als indiscreet
ervaren, maar tegenwoordig overal en altijd weer gestelde vraag: ‘Hoe oud ben je?’.
Een volwassene die werk zoekt, die tegelijkertijd een of ander verzekeringsprobleem
regelt, die voor een onnozele ogen-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

517
test of voor het meten van zijn bloeddruk bij de arts komt moet soms elke dag, soms
meerdere keren per dag zijn leeftijd opgeven. In de krant krijg je de leeftijd van de
nieuwe burgemeester vermeld, de leeftijd van de vrouw die overreden is, van de
zangvedette die in je stad op tournee komt en van de meneer die een heel speciale
vis heeft gevangen. In deze cijferwereld kan het bijna niet meer anders dan dat je
reële ervaring van het leven, de manier waarop je jezelf in de spiegel en in de ogen
van anderen bekijkt, besmet wordt door die getal-leeftijd, dat cijfersignalement dat
je in een vakje zet. Als ouderdom aftakeling betekent, dan is dat niet alleen aan
fysieke factoren te wijten, maar ook aan het feit dat veel van wat je nog kunt verkwist
wordt en verloren gaat door dit onrechtvaardige en arbitraire gebruik van het
leeftijdscriterium in onze maatschappij. Hoe meer wij erin slagen de gemiddelde
levensduur, het parcours van geboorte tot dood te verlengen, des te strenger bakenen
wij dat parcours af, delen het op in becijferde etappes en elke etappe heeft zijn rechten
en zijn interdicten. Leeftijd is echter iets anders dan wat je met een cijfer kunt
uitdrukken. Het blijft een slecht bestudeerd gegeven, een onbekende. Maar het gebruik
dat er in onze samenleving van gemaakt wordt, beheerst ons leven. Stel je eens voor
dat in onze samenleving niemand meer naar zijn leeftijd zou worden gevraagd. Ik
ben er zeker van dat dan opmerkelijke en stimulerende dingen zouden gebeuren.
Onze echte leeftijd zou er beslist niet door veranderen. Maar zou het geen effect
hebben op de activiteit, de doeltreffendheid de creativiteit van tal van mensen? En
zou de rechtvaardigheid er niet bij gebaat zijn?

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

518

Ontwikkeling als dialoog
Voorbeeld Chotanagpur in India
Michel Van den Bogaert s.j.
Dertig jaar lang reeds beschouwt de Westerse geïndustrialiseerde wereld het als haar
opdracht de arme landen ‘tot ontwikkeling te brengen’. ‘Industrialiseren’,
‘moderniseren’ was het motto. Maar dat was voor de ontwikkelingslanden niet altijd
een onverdeelde zegen. Vandaag lijden meer mensen in de Derde Wereld honger en
zijn ze machtelozer dan toen wij met die ‘ontwikkeling’ begonnen. Onze ontwikkeling
heeft vaak tot verlies van menselijke waarden en culturele eigenheid geleid. Als we
daar iets aan willen doen, zullen we moeten leren luisteren naar de
‘onderontwikkelden’ zelf, de armen van de Derde Wereld. Vanuit mijn eigen ervaring
bedoel ik dan de tribale bevolking, de ‘aborigines’ in India. Vijfentwintig jaar heb
ik nu met hen geleefd in een kleine hoek van het Indiase continent, de hoogvlakte
van Chotanagpur in de Indiase staat Bihar (het was de streek van pater Lievens, in
Vlaanderen lange tijd de ‘Lievensmissie’ genoemd). Wat hier volgt is een reflectie
op wat ik van hen geleerd heb. Ik begin met een overzicht van de verschillende
ontwikkelingsconcepten die in de loop van de jaren opgeld hebben gedaan. Vervolgens
beschrijf ik hoe dit natuurvolk waarmee ik leef onder die ‘ontwikkeling’ geleden
heeft en hoe het nu zijn identiteit aan het terugvinden is. Om tenslotte iets te laten
zien van wat wij, ‘moderne’ mensen, misschien van hen te leren hebben.

Evolutie van het begrip ‘ontwikkeling’
In de evolutie van het begrip ‘ontwikkeling’ zijn in grote lijnen vier etappes te
onderscheiden: ontwikkeling van buiten uit en boven af (these), ontwikkeling van
onderen uit (antithese) en ontwikkeling als dialoog (de nu opkomende synthese).
Van buiten uit. Het succes van het Marshall-plan in de wederopbouw van Europa
na de oorlog bracht het Westen op het idee iets soortgelijks te gaan doen voor de rest
van de wereld. De wereld werd opgedeeld in ontwikkelde en onderontwikkelde
landen. Het criterium dat daarbij gebruikt
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werd was simpel: alle landen waar het hoofdelijk inkomen minder dan 200 dollar
was, waren onderontwikkeld. Ontwikkeling was een economisch proces en zaak van
economische planning. De UNO vulde dit model aan met sociaal-economische
elementen: een land met meer ziekenhuisbedden of met een hoger calorieverbruik
was al wat meer ontwikkeld. Alle problemen konden opgelost worden, als er maar
geld gevonden werd voor de nodige infrastructuur: scholen, gezondheidscentra,
landbouwscholen, bemenst door experts van buiten of door mensen van het land zelf
die in het buitenland gestudeerd hadden. Het moderne geïndustrialiseerde Westen
stond model. Ontwikkeling kwam van buiten en werd gedacht in termen van
moderniteit, rationaliteit, efficiëntie, management. De mensen moesten meer hebben
en dat moesten ze van ons krijgen. Van henzelf werd nauwelijks iets verwacht: zij
waren immers arm en achterlijk, niet in staat hun eigen leven in te richten. Ze moesten
zich maar schikken naar wat de plannenmakers en geldschieters van hen verwachtten.
Van boven af. Hulp van buiten blijft onontbeerlijk. Maar de nationale regeringen
hebben er ook een rol in te spelen. Zij moeten ervoor zorgen dat die hulp bij de armen
terecht komt. Zij zijn de voornaamste bemiddelaars. Maar deze optiek hangt nog
nauw samen met de vorige. Want wat gebeurt er? Plannen worden opgemaakt in de
hoofdstad, het centrum, en uitgevoerd in het binnenland, de periferie. Ambtenaren
worden ontwikkelingswerkers. Projecten van samenlevingsopbouw en
streekontwikkeling worden opgezet tot in de verste uithoeken van het land en
gebundeld in een nationale ontwikkelingsonderneming. Geen enkel aspect van het
leven van de bevolking ontsnapt aan de ambtenarenijver. Als dan blijkt dat de armen
daar nog altijd niet echt mee gebaat zijn en om de actieve medewerking van de
bevolking te stimuleren, gaan zij spreken van ‘basisdemocratie’: ze richten dorpsraden
op (de panchayats in Chotanagpur) of organisaties voor speciale doelgroepen. Die
krijgen inspraak in de besteding van de fondsen. Maar wie er in zo'n raad komt, dat
wordt uitgemaakt door de partijpolitiek. Meestal zijn het de lokale grondbezitters.
Voor sommigen van hen is de lokale raad de school waar ze gevormd worden voor
een mandaat in het regionale of nationale parlement. Het volk gaat alles van hen
verwachten. De partijpolitiek dringt aldus door op het platteland en in de slums van
de stad. Een indrukwekkend bureaucratisch apparaat ontstaat met grijparmen over
heel het land, dat aan salarissen en administratie veel meer kost dan het opbrengt.
Het slaagt er vaak niet in de hulp daar te krijgen waar ze moet komen: een
zendapparaat waarvoor het volk geen ontvanginstallatie heeft. De lokale elite haalt
binnen wat voor de armen is bestemd. Ontwikkeling wordt door de partij aan de
macht gebruikt om het
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volk te winnen. Er kan geen brug ingewijd worden of er moet een minister uit de
hoofdstad komen om de mensen eraan te herinneren wat de regering allemaal voor
ze doet. De extreme vorm van dit ontwikkelingsconcept is de
Nationale-Veiligheid-Staat die de regel is in de meeste ontwikkelingslanden. Protest
van het volk tegen deze gang van zaken wordt beschouwd als verraad aan de natie
en vaak brutaal onderdrukt. Repressie en corruptie nemen hand over hand toe. De
mensen gaan met cynisme reageren op de kloof tussen beloften en resultaten. De
rijken worden rijker en de armen armer. Het volk voelt zich machteloos.
Van onderen uit. De antithese van de twee vorige concepten gaat uit van de mensen
zelf. Ontwikkeling is niet zozeer een kwestie van economie en welvaart, maar van
politieke zeggenschap. Van ontwikkeling is er pas sprake als de mensen hun lot in
eigen hand nemen. Alleen dan kunnen zij genoeg druk uitoefenen op de structuren
van de maatschappij, op de bureaucratie, de politieke partijen, de elite, en hun deel
van de macht opeisen. Die macht wordt hun niet in de schoot geworpen, ze moet
worden verdiend of bevochten. Twee grote stromingen zijn er te onderscheiden die
dit ontwikkelingsconcept vorm hebben gegeven: een educatieve en een politieke.
Volgens Paulo Freire cs. volgt ontwikkeling uit bewustwording. De mensen worden
zich bewust van hun situatie, van de structuren waaronder ze gebukt gaan én van
hun mogelijkheden om deze geleidelijk door bescheiden groepsactiviteiten en kleine
overwinningen om te buigen. Gaandeweg worden mensen subjecten in plaats van
objecten en nemen zij hun geschiedenis in eigen hand. Het proces verloopt in een
nooit eindigende kringloop, waarin de verschillende stadia elkaar steeds weer
beïnvloeden en verder drijven: awakening → education → organisation → power
→ action → awakening, enz.: de Panchashila zoals wij in India zeggen of de Vijf
Punten van de Ontwikkeling. De marxistische stroming daarentegen ziet alleen heil
in een totale revolutionaire verandering. Bescheiden, reformistische veroveringen
houden het bestaande bestel alleen maar in stand en het volk in slaap. Voorstanders
van deze ideologie hebben meer oog voor structuren dan voor mensen. Alleen
bevrijdingsstrijd en gewapende opstand kunnen de grote dag naderbij brengen. Al
de rest, ook de zgn. ‘consciëntisatie-beweging’, is ‘bourgeois’.
Beide stromingen (en hun vele vertakkingen) zijn het erover eens dat ontwikkeling
niet langer op gang gebracht wordt door regeringen, internationale organisaties of
donorlanden. De gangmakers van de sociale veranderingen zijn de
ontwikkelingswerkers van niet-gouvernementele of kerkelijke organisaties. Zij leven
onder de mensen en identificeren zich met hun
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belangen. Zij brengen het proces van bewustwording in beweging, organiseren
niet-schools onderwijs, vormen groepen rond concrete actiepunten en begeleiden of
‘animeren’ de mensen die zelf hun ontwikkeling ter hand nemen. Leiding en
besluitvorming worden de mensen zelf in handen gegeven. De hulpverlener kan nog
wel een of ander project opzetten, maar dat zal dan vooral moeten laten zien dat de
bevolking het zelf gewild heeft en zichzelf kan behelpen.
De voornaamste verdienste van deze ontwikkeling van onderen uit is, dat zij de
mensen opnieuw centraal stelt in het groeiproces. Zij gaat ervan uit dat niemand een
andere persoon of groep kan ontwikkelen: we kunnen alleen gunstige voorwaarden
creëren voor zelfontwikkeling. En ontwikkeling betekent niet in de eerste plaats meer
bezitten, maar zeggenschap hebben over zijn eigen leven, meer zijn.

Ontwikkeling als dialoog
De eerste twee modellen (van boven af en van buiten uit) beklemtonen vooral de
economische en welvaartsaspecten van de ontwikkeling, het derde (van onderen uit)
vooral de politieke: these en antithese, zou je kunnen zeggen, zijn beide nodig voor
een goed begrip van waar het in ontwikkeling om gaat. Een derde concept vormt als
het ware de synthese: ontwikkeling als dialoog tussen die boven liggen en onder,
tussen ons, ‘moderne’ mensen uit het Westen, en de ‘arme’ mensen in de
ontwikkelingslanden: een culturele wisselwerking die voor beider levenskwaliteit
van vitaal belang is.
Verschillende factoren hebben aan dit inzicht bijgedragen. Toen in de jaren zestig
duizenden jongeren als vrijwilligers naar de Derde Wereld trokken, was hun eerste
ervaring een culturele schok. Maar spoedig ontdekten zij dat zij van die arme mensen
veel te leren hadden: hartelijkheid, gastvrijheid en levensveugde, de kunst om met
heel karige middelen te leven, hun omgang met de natuur, hun zin voor het sacrale,
de wijsheid van hun tradities. Zij gingen zich bezinnen over hun eigen cultuur, de
levenswijze die ze thuis vanzelfsprekend vonden en die vaak teert op de uitbuiting
van de kleine mensen met wie ze in contact waren gekomen. Terug thuis, konden
velen van hen zich niet meer verzoenen met de manier waarop de westerse
maatschappij is ingericht. Voortaan bekeken zij de wereld met andere ogen. Uit
analoge contacten met inheemse culturen en mede geïnspireerd door het boek van
E.J. Schumacher, Small is Beautiful (Hou het klein), ontstond de beweging voor
kleinschaligheid, voor inter-
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mediaire of aangepaste technologie: de wijsheid en vindingrijkheid van traditionele
technieken kunnen samengaan met uiterst moderne produktiemethoden, zodat de
produktiviteit verhoogt zonder dat de mensen uit hun werk worden gestoten.
Schumachers boodschap viel ongeveer samen met de oliecrisis in 1973. Het Westen
werd zich met een schok bewust van zijn kwetsbaarheid, van de grenzen aan zijn
groei. De levensstandaard van het Westen kon niet langer de maatsstaf zijn voor de
rest van de wereld. Met de milieubeweging verbreidde zich het besef dat de manier
waarop wij met grondstoffen en natuur omgaan, de mensheid naar zelfvernietiging
leidt: ontbossing, oprukken van de woestijnen, verzilting, pollutie. En ook
maatschappelijk en sociaal eist het industriële systeem een te hoge tol: dodende stress,
vereenzaming, zinloze arbeid, vervreemding. De kwaliteit van het leven wordt
opgeofferd aan de kwantiteit. Het leven verliest alle tederheid, meedogen, generositeit,
zin voor het sacrale en het absolute. Velen gaan uitkijken naar antwoorden van elders.
Duizenden westerlingen trekken naar het Oosten op zoek naar religieuze ervaring;
Indiase goeroes vinden bij hen meer bijval dan in eigen land. Zoals biologen bedreigde
soorten willen bewaren als genetisch materiaal voor nieuwe variëteiten die bestand
zijn tegen de veranderde klimatologische omstandigheden, gaan antropologen en
sociologen zich interesseren voor oude, autochtone beschavingen en hun economische,
sociale en technologische systemen: misschien zijn daar elementen te vinden die
even waardevol zijn voor het voortbestaan van de mensheid als oud genetisch
materiaal voor het in-stand-houden van plant en dier.
De zelfverzekerdheid waarmee wij dertig jaar geleden remedies voor de
ontwikkelingslanden voorschreven, is nu duchtig aangetast. Misschien hebben zij
een antwoord op de problemen die wij geschapen hebben. Misschien moeten wij
naar hen leren luisteren zoals wij hun altijd gezegd hebben dat ze naar ons moeten
luisteren. Ontwikkeling moet dialoog worden, dialoog onder gelijken. Maar dat is
niet gemakkelijk. Autochtone volkeren zijn zo lang als achterlijk en onontwikkeld
behandeld, dat zij het op de duur zelf zijn gaan geloven. Wil ontwikkeling-in-dialoog
een kans maken, dan moeten zij eerst weer helemaal zichzelf worden. Dat
veronderstelt bevrijding. Ontwikkeling als dialoog moet daarom voorafgegaan worden
door ontwikkeling van onderen uit. Van een synthese (ontwikkeling als dialoog) kan
slechts sprake zijn als de antithese (van onderen uit) duidelijk tegenover de these
(van boven en van buiten) wordt gesteld.
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Chotanagpur: van vervreemding naar eigen lotsbestemming
Wat we onder ontwikkeling-als-dialoog kunnen verstaan, wil ik illustreren aan de
hand van de situatie van de ‘aborigines’, de oorspronkelijke tribale bevolking van
Chotanagpur, India. Eeuwenlang hebben deze stammen, wanneer zij door machtiger
volksgroepen bedreigd werden, zich teruggetrokken in de jungle en zo hun etnische
eigenheid weten te bewaren. In de laatste 200 jaar, onder het Britse kolonialisme en
vooral toen na de Onafhankelijkheid ontwikkeling hen wilde incorporeren, kwamen
hun traditionele economische, politieke en culturele samenlevingsstructuren onder
een bijna fatale druk te staan. Nu beginnen zij opnieuw hun identiteit te affirmeren.
Laat ik beginnen met iets te vertellen over hun verleden, hun plaats in India en wat
hun in de recente geschiedenis is aangedaan.

Vervreemding
In 1971 vormden autochtone stammen 6,94% van de bevolking in India, 8,75% in
de staat Bihar; in het Ranchi-district bedroeg dit procent 58,07. Zoals overal ter
wereld leven ‘aboriginals’ - oerbewoners, inboorlingen, zeggen wij - ook hier in
tamelijk gesloten groepen, hoofdzakelijk in het vroeger beboste gebied van het
Chotanagpur Plateau en het district Santal Parganas. In de Grondwet staan ze
ingeschreven als ‘geregistreerde stammen’. De Santals, Oeraons, Moenda's, Ho's en
Kharia's zijn sedentaire landbouwers. Iedere groep heeft zijn eigen taal, een taal die
ze tot voor kort alleen maar spraken, een geschreven taal hadden ze niet. Grond was
het bezit van de gemeenschap. Over alles werd beslist door de panchayat of dorpsraad,
als hun God vereerden zij Sing-bonga of Dharmesh, de Grote Geest; voor kleine
geesten hadden ze angst. Offers - gevogelte, voedsel, rijstbier - brachten ze in de
Sarna, een ongerepte plaats in het woud. Als de groep te groot werd, rooiden ze meer
woud en ontstonden er nieuwe nederzettingen dieper in de jungle. Ruilhandel vond
plaats op de wekelijkse markt; betalen gebeurde met schelpen. De raja's, de chefs
die de Oeraons en de Moenda's zelf onder hun leiders gekozen hadden, mengden
zich aanvankelijk niet in het interne bestuur van de dorpen, noch in eigendomsrechten:
het waren geen grondeigenaars, de grond was van de mensen. Maar gaandeweg, door
huwelijksverbintenissen met krijgerskasten, kwamen deze raja's onder hindoe-invloed
en begon de sanskritisering van de streek. Toen in de tijd van de Mogols, de keizers
van Delhi (16e-19e eeuw) het gerucht zich verspreidde dat er in de streek diamant
en goud te vinden waren, stuurde de Mogol er een expeditie op af en legde de Maha-
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radja van Chotanagpur een schatting op (‘de geschiedenis herhaalt zich’). Dit eerste
belangrijke contact met een ontwikkelde samenleving was, toen al, het begin van
een proces van verbrokkeling van de stammengemeenschap. De Maharadja legde de
dorpen pacht op. Hij haalde krijgers uit de vlakte van Bihar en stelde die aan als
belastingontvangers (‘tollenaars’); voor hun diensten kregen zij dorpen in eigendom.
Zij haalden vazallen binnen, handelaars, brahmaanse priesters. Ook kleine groepen
moslims - soldaten en wevers - kwamen zich in de streek vestigen. De agrarische
samenleving was een feodale maatschappij geworden.
Toen de Britten op het einde van de 18e eeuw Chotanagpur onder koloniaal bestuur
brachten, onder voorwendsel de vrede te herstellen onder de oorlog voerende feodale
heren, voerden zij een moderne administratie in met kadaster, politie, rechtbanken,
geldeconomie - allemaal dingen die de stammen volkomen vreemd waren. De taal
van de administratie was het Perzisch (de taal van de Mogols), later het Engels of
Hindi, talen waar de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

525
mensen niets van verstonden. Ze waren voortaan uitgeleverd aan tussenpersonen en
werden schaamteloos uitgebuit. Handelaars leenden de autochtonen geld en als ze
de schuld en de woekerrente niet konden betalen, werden ze onteigend van hun
kostbaarste bezit, hun grond. De Britten deden hetzelfde: zonder enig besef van het
traditionele eigendomssysteem, stelden zij de belastingontvangers tot landheren aan
naar het model van de Engelse landlords. Van hun grond beroofde stammen begonnen
uit te wijken naar de theeplantages van Assam en andere streken.
De woede van de stammen over deze uitbuiting en een eerste manifestatie van hun
identiteit leidden in de vorige eeuw tot gewapende boerenopstanden; de laatste
daarvan, in 1899-1900, werd aangevoerd door Birsa Munda, een messiaanse leider.
Pas in het begin van deze eeuw begonnen de Britten te begrijpen waar het om ging.
Met de Chotanagpur Pachtwet van 1908 probeerden zij de onteigening in te dijken.
In het midden van de vorige eeuw arriveerden christelijke missionarissen in de
streek. Aan de Vlaamse jezuïet Constant Lievens (1856-1893) heb ik reeds herinnerd.
Zij zetten zich in om de stammen hun grond terug te geven. Zij verrichtten
pionierswerk in onderwijs, gezondheidszorg, landbouwkrediet en het op schrift stellen
van de taal. Hele groepen aborigenes werden christen, in 1971 vormden zij bijna
17% van de bevolking van Ranchi. In de kerken vonden zij een alternatief voor
sanskritisering of assimilatie in de hindoemaatschappij.
Na de Onafhankelijkheid (1947) drong de ontwikkeling van boven af door tot in
de verste uithoeken van het gebied. De minerale rijkdom van de streek (bijna 45%
van de Indiase mijnproduktie komt van hier) trok massa's mensen aan, vooral uit de
overbevolkte Gangesvlakte. Er werden dammen gebouwd en krachtcentrales,
spoorwegen, fabrieken. Daarvoor werden honderden dorpen gewoon verplaatst. De
ingeweken ambtenaren, industriearbeiders, onderwijzers, ingenieurs, handelaars
keken op de plaatselijke bevolking neer en maakten schromelijk misbruik van haar
natuurlijke goede trouw. Maar de socialistische staat die India geworden was, wilde
de achtergestelde groepen en dus ook de stamvolkeren in bescherming nemen. De
aborigenes kregen zetels in de nationale en regionale parlementen, studiebeurzen
voor hun jongeren, staatsondernemingen moesten hun arbeiders ook onder hen
recruteren, wetten werden uitgevaardigd om hun grond te beschermen. Het beleid
dat India sinds Pandit Nehru ten aanzien van de tribale bevolkingsgroepen ontwierp,
was een van de meest liberale ter wereld. ‘Maar tussen droom en daad...’, de
realisering ervan was iets anders. India is een zachte staat en is er niet in geslaagd
zijn zwakke groepen tegen de sterkere te beschermen. Het punt waar het
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nu vooral om gaat, is niet meer de grond, maar het woud. Ook dit is voor de overleving
van deze mensen van vitaal belang. Er gaapt een kloof tussen het woudbeleid van
de regering en het gewoonterecht van de stammen dat hun aanspraak geeft op de
rijkdommen van het woud. Bijna jaarlijks barsten er gewelddadige incidenten los.
Ze worden met harde hand onderdrukt, vrede en orde worden hersteld... en de
bedoelingen van het volk blijven genegeerd.
De stammen van Chotanagpur hebben hun politieke en economische structuren
uit elkaar zien vallen, hun grond is hun afgepakt, hun cultuur uitgehold. Maar wil
dat zeggen dat ze gedoemd zijn te verdwijnen? Er zijn tekenen van heropleving. Veel
van hun oorspronkelijke cultuur is wellicht voorgoed verloren, maar zij hebben de
strijd niet opgegeven. Veerkrachtig gaan zij de confrontatie met moderne
veranderingen en uitdagingen aan. Strijdlustig affirmeren zij hun identiteit.

Heropstanding
Wanneer zij in de hoek gedreven worden, slaan ze terug in gewapende revolte en
worden zij - met hun bijlen die ze altijd bij zich dragen wanneer zij op pad zijn, met
boog en pijl die ze van tijd tot tijd te voorschijn halen - vervaarlijk. Geen mens uit
de vlakte waagt zich ooit alleen of in het donker in de buurt van een van hun afgelegen
dorpen. Maar die uitbarstingen blijven uitzonderlijk. Zij hebben zachtzinniger wegen
gevonden om hun plaats in de moderne samenleving in te nemen.
Goed onderwijs heeft een middenklasse voortgebracht van industrie-arbeiders,
onderwijzers, ambtenaren, soldaten, priesters en nonnen, vrije beroepen, eerst onder
de christenen, nu ook onder anderen. Ze willen vooruit komen. Enkelen van de meest
vooruitstrevenden nemen nu een leidende rol op zich om hun mensen weer meer
zelfbewustzijn te geven. Op politiek gebied ontstond in de jaren van de
Onafhankelijkheid, onder leiding van Jaipal Singh, de Jharkandpartij, die naar meer
autonomie, zelfs naar een aparte Jharkand-staat, los van Bihar, streefde. Door hun
inderdaad meer zelfstandigheid voor te spiegelen, wist de Congrespartij velen van
hen voor zich te winnen, maar lang heeft dat niet geduurd. Opnieuw werd geijverd
voor een onafhankelijke staat. De partij viel uiteen in onverzoenlijke groepen, maar
jongeren vormden op het einde van de jaren 60 de Birsa Seva Dal en namen hun
toevlucht tot hardere methoden. Nu is er een nieuwe beweging ontstaan, de Jharkand
Mukti Morcha. Ze heeft een grote aanhang én de steun van enkele marxisten.
De regering van Bihar is niet happig om een afzonderlijke Jharkandstaat
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toe te staan: een groot deel van haar inkomsten komt voort uit heffingen op ertsen
uit de mijnen van Chotanagpur. Ook de centrale regering is er niet voor te vinden.
Wel heeft zij op de regering van Bihar druk uitgeoefend om de aborigenes meer
autonomie te verlenen en het bestuur te decentraliseren. De ‘Chotanagpur and Santal
Parganas Autonomous Development Authority’ heeft nu een mini-secretariaat in
Ranchi: wat vroeger aan Patna, de hoofdstad van Bihar, voorgelegd moest worden,
kan nu in Ranchi beslist worden. Grote bedragen worden uitgetrokken voor de
ontwikkeling van het gebied, voorlopig echter zonder veel tastbaar resultaat. Zowel
door de regering als door niet-officiële instellingen wordt een revival van traditionele
cultuuruitingen gestimuleerd, verrijkt met moderne elementen. In kunstacademies
worden volksdans en traditionele muziek aangeleerd naast klassieke Indiase dansen.
Aan de universiteit van Ranchi worden inheemse talen gedoceerd. Literatuur in de
stamtalen wordt aangemoedigd en er verschijnen tijdschriften voor de autochtone
bevolking. Universiteiten en stadspleinen worden naar grote aborigenes-figuren
genoemd. Dat kun je natuurlijk interpreteren als een middel om het volk te winnen,
maar tegelijk verleent het zijn aspiraties een erkende legitimiteit. Hetzelfde kun je
zeggen van vele geslaagde pogingen van de kerken om de tribale cultuur - taal, dans,
kleren, feesten (vroeger door de kerken geschuwd) - in de liturgie te integreren.
Op sociaal-economisch gebied verrichten vrijwilligersorganisaties pioniersarbeid.
Ze helpen de dorpen om hun eigen ontwikkelingsprogramma's uit te voeren volgens
de boven reeds vermelde Panchashila van de Ontwikkeling. Dorpsraden krijgen
gemeenschapsprojecten toegewezen voor bosbouw op gemeenschappelijke en
privé-gronden, het Departement voor Bosbeheer subsidieert de aanplanting van fruiten andere bomen, met inspraak van de bevolking. Panchayats, dorpsraden, hebben
toezicht op oogst en distributie van de produkten, een aanpak die veel bijval geniet.
Vikas Maitri, een 13 jaar geleden opgerichte oecumenische organisatie, en nu volledig
in handen van ambtenaren uit de inheemse bevolking, heeft 20 ‘groeipolen’ gevormd:
groepen van dorpen die hun eigen projecten uitvoeren in zowat alle domeinen van
de landelijke ontwikkeling: landbouw, irrigatie, bosbouw, coöperatieve winkels,
spaarbanken, aangepaste technologie, vrouwenorganisaties en peutertuinen. Andere
organisaties zorgen voor gezondheidszorg, volwassenenvorming, alfabetisatie,
rechtsbijstand. De bedoeling is altijd: ontwikkeling van onderen uit door
consciëntisatie. Maar net als elders in India is er in Chotanagpur behoefte aan
coördinatie, zodat al deze verspreide initiatieven in een breder perspectief en een
alles omvattend politiek beleid geplaatst kunnen worden.
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De gewelddadige revoltes die af en toe oplaaien, halen de voorpagina's van de kranten.
Over het stille werk dat hier aan de gang is, hoor je niet zo veel. Deze oerbevolking
is niet gedoemd te verdwijnen. Uit de gehavende stam schieten nieuwe takken op.
Het zal tijd vragen, geduld en ook theoretische bezinning om de aborigines van
Chotanagpur weer het nodige zelfvertrouwen te geven om, vanuit hun eigen identiteit
en als gelijken, in dialoog te treden met wat wij de ontwikkelde wereld noemen.
Maar de eerste tekenen van deze ontwikkeling-in-dialoog zijn al duidelijk merkbaar.

Levenswijze en waarden
Ontwikkeling-in-dialoog veronderstelt dat beide partijen bereid zijn naar elkaar te
luisteren. Dat was b.v. de opvatting van Jawaharlal Nehru. Hij was geboeid door dit
‘primitieve’ volk en overtuigd dat heel India er iets van kon leren. Ik geloof dat dit
niet alleen voor India geldt, maar voor ons, moderne mensen, allemaal. Ik wil van
hen geen heiligen en van hun levensomstandigheden geen idylle maken, maar ik
geloof dat er in hun cultuur, hun omgang met natuur en kosmos, in heel hun
levenswijze, elementen te vinden zijn die kunnen bijdragen tot een oplossing van
sommige van onze problemen. Alvorens daarop in te gaan, stip ik even enkele van
die elementen aan.
Verhouding tot natuur en kosmos. De aboriginals leven dicht bij de natuur, voelen
zich thuis op het land en in het woud, leven op het ritme van de seizoenen. Slaat de
natuur toe, mislukt de oogst en komt er honger en ziekte, ze dragen het geduldig; ze
vinden altijd nog wel iets in het woud: knollen, vruchten, bloemen, bessen. Ze
overleven waar anderen allang dood zouden zijn. Is er overvloed, dan genieten zij
volop, met rijstbier, een bloem in het haar, en hun onvermijdelijke dansen. Ze nemen
het leven zoals het komt, vinden vreugde in het ogenblik. Het zijn vrije mensen. Als
er geploegd, rijst verplant of geoogst moet worden, slaan ze hard aan het werk; als
ze bij tijd en wijle op jacht of visvangst gaan, kunnen ze uren lang op een prooi zitten
te wachten. Mensen uit de vlakte blijven bang uit de jungle weg, maar de oerbewoners
zijn er thuis, lezen sporen waar anderen niets zien. Je hoort nog altijd verhalen van
mannen die in hun eentje met de bijl een beer te lijf gaan; verwondingen doorstaan
ze met stoïsche trots. De behoefte aan meer grond drijft stammen nog altijd verder
het woud of wat ervan overblijft in. Met niet meer dan een schop leggen zij, mannen
en vrouwen samen, rijstveldjes aan en versjouwen daarvoor hon-
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derden meters grond. Maar de sociale structuren brengen mee dat die grond hun een
generatie of twee later afgepakt wordt door buitenstaanders die zo'n pioniersarbeid
niet eens zouden willen verrichten. Hoe arm ook, zij voorzien in hun eigen behoeften
en zijn niet aangewezen op andermans gunst.
Sociale waarden. Een stam is een hechte groep van verwanten. Hier overwegen
de persoonlijke banden binnen de familie, de clan, het dorp of de vrienden: interacties
kun je dat noemen. Transacties daarentegen, neutrale en onpersoonlijke beroeps-,
instrumentele en doelgerichte relaties, hebben voor hen eigenlijk geen belang. Maar
naarmate zij in de moderne samenleving opgenomen worden, waar economische
relaties wel eens alles schijnen te beheersen, worden deze hun opgedrongen. In een
situatie waarin mensen maar net genoeg of helemaal niet voldoende hebben om te
overleven, hangt ieders persoonlijke veiligheid af van de groepssaamhorigheid. Hoe
arm ze ook waren, nooit was er in hun samenleving één noodlijdende.
Een stamgemeenschap is geen kastenmaatschappij, kent geen kastenhiërarchie.
Alle leden zijn gelijk. Mannen en vrouwen gaan meer op voet van gelijkheid en
vrijheid met elkaar om dan in een kastenmaatschappij. In de panchayat of dorpsraad
hebben alle mannelijke familiehoofden evenveel zeggenschap. Het hoofd van de
panchayat is geen chef maar een primus inter pares, een voorzitter. Hij brengt de
mening van de leden onder woorden en maakt het hun mogelijk door palaveren tot
een eensgezinde beslissing te komen. Wie een panchayat aan het werk ziet, weet hoe
basisdemocratie werkt. Hun gelijkheidsgevoel verdraagt niet dat één van de groep
te veel op de anderen vooruit probeert te lopen. Veranderingen in zulk een
maatschappij komen dan ook maar heel geleidelijk en alleen als iedereen ermee
instemt. Dit is geen maatschappij die graag sterke persoonlijkheden of uitgesproken
leiders op de voorgrond ziet treden, iedereen voelt zich goed bij het tempo van de
groep. Maar dat heeft tot gevolg dat er ook geen leiders zijn wanneer de modernisering
de groep voor nieuwe problemen stelt. Dan doen ze graag een beroep op leiders van
buiten en zo vallen ze weer gemakkelijk ten prooi aan avonturiers en afzetters.
Aangezien binnen de groep een woord een woord is, ook als de afspraak niet op
schrift is gesteld, gaan ze ervan uit dat dat ook met buitenstaanders zo is. Daar zijn
ze vaak de dupe van.
Ondanks hun af en toe oplaaiende agressiviteit zijn het vriendelijke en
vredelievende mensen. Ook dat onderscheidt hen van de krijgerskasten in de vlakten.
Ze hebben een aangeboren zin voor waardigheid, hoffelijkheid en gratie. Tegenover
buitenstaanders die hun vertrouwen hebben zijn ze
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gastvrij, trouw en dankbaar, maar ze drukken dat allemaal niet uit in grote woorden.
Ook aan hun frustraties geven ze niet gemakkelijk lucht, hun woede over wat hun
aangedaan wordt, kroppen ze op. Als er een breekpunt komt, barsten ze ineens los
en buitenstaanders verstaan en niets van: ‘ze hebben toch nooit eerder geprotesteerd!’.
Economische waarden. De houding van deze oerbevolking ten aanzien van
produktie, verhandeling en consumptie van materiële goederen, hangt nauw samen
met die tegenover natuur en maatschappij en is kenmerkend voor een
voor-kapitalistische maatschappij. Armoede is in deze samenleving een positieve
waarde. Ze betekent dat allen gelijke economische rechten hebben, dat ze elkaar
helpen in tijden van nood. Wie iets beter af is, stalt zijn weelde niet uit. Geld is een
consumptiegoed, geen kapitaal. Hun kapitaal zijn velden, vee en kinderen. Hun
materiële behoeften zijn vlug bevredigd; wanneer ze in hun basisbehoeften kunnen
voorzien, zijn ze tevreden. Ze zien niet ver vooruit, leggen geen voorraden aan en
sparen niet: ‘morgen zien we wel weer verder’. Als er geoogst is, is er feest en leven
ze een paar maanden goed. Maar slechts weinig gezinnen verbouwen op dit ogenblik
genoeg om het hele jaar door te komen. In de magere maanden zoeken ze werk buiten
de streek. Duizenden, vooral jongeren, wijken uit. Maar niet alleen economische
nood, ook trekkerslust drijft hen hiertoe: ze willen de wereld zien. In alle dorpen
kom je jongens tegen die een poosje in Bombay, Delhi of Calcutta gewerkt hebben.

Modernisering
Het beeld dat wij hier schetsen heeft misschien iets anachronistisch. Veel is er in dit
cultuurpatroon in de laatste 200 jaar met de oprukkende modernisering veranderd.
Maar er blijven elementen en waarden over die hen uiterst geschikt maken voor een
soepele aanpassing en corrigerende bijdrage aan de moderne Indiase maatschappij.
Een van de redenen waarom plattelandsontwikkeling in India zo traag en moeizaam
verloopt is het kastensysteem. Dit maakt het dorpsbewoners bijna onmogelijk om
onder elkaar samen te werken. Bij de aborigenes ligt dit juist andersom. Hun
groepsbesef maakt hen voor samenwerking uitermate geschikt, niet alleen onder
elkaar maar ook met anderen. Hun traditionele panchayat speelt nog altijd een grote
rol en als anderen daarbij aan willen sluiten, zijn ze welkom. Met succes zetten ze
kleine coöperaties op, spaarclubs, projecten voor gezamenlijke bewerking van
braakliggend land, dorpswinkels. Dat lukt vooral daar waar de mensen nog niet ver
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boven het subsistentieniveau leven. Waar overschotten ontstaan en ze met de
markteconomie in contact komen, wordt het moeilijker. Voor deze transactionele
relaties en activiteiten kunnen ze echter geholpen worden. In Ranchi bestaat er zo al
sedert 1910 een bloeiende coöperatieve kredietinstelling met 50.000 leden; 90%
daarvan zijn aboriginals.
Een belangrijke rol kunnen de panchayats spelen in de bescherming en het beheer
van het woud, een vitale aangelegenheid voor de ecologie van de streek en voor het
overleven van haar bevolking. Veel woud is verwoest, toen na de Onafhankelijkheid
de regering het commercieel liet exploiteren. Nu worden de overgebleven reservaten
aangevreten door de aborigenes zelf: hun bevolkingsaangroei, de uitbreiding van
hun veeteelt en de verarming van de landbouwbevolking drijven hen het woud in
om er stukken te rooien voor bebouwing. Als er niet vlug andere bronnen van
inkomsten komen, leidt dit tot een catastrofe. Maar ze worden zich daarvan bewust.
En weer zijn het de panchayats die de zaken in handen nemen. In andere staten is
het met de herbebossing misgelopen, omdat de grote boeren voordeel zagen in het
planten van eucalyptus en andere commerciële boomsoorten; er bleef steeds minder
grond over voor voedselproduktie en de kleine boeren moesten dus weer verder het
woud in. In Chotanagpur staat de hele onderneming onder toezicht van de
gemeenschap. Met technische en financiële steun van het Departement Bosbouw
helpen vrijwilligersorganisaties de dorpen om braakliggend land te beplanten met
bomen, struikgewas en gras die timmerhout, veevoeders, brandstof, vezels en vruchten
opleveren. De idee verbreidt zich zo snel, dat Bosbouw de vraag naar plantgoed
nauwelijks kan bijhouden. Het woud kan zo misschien nog gered worden, maar het
wordt wel een wedloop met de tijd.
Wat de industrie betreft, heeft de regering de ondernemingen verplicht ook
aboriginals te werk te stellen. De vooroordelen die de ondernemers tegen hen hadden
waren zo groot, dat ze hen zonder die maatregel nooit zouden hebben aangenomen.
Nu beginnen ze te ondervinden dat het mensen zijn die zich misschien nog niet altijd
vlug aan het industriële ritme aanpassen, maar dat het ‘eerlijke’ arbeiders zijn, die
slechts een minimum aan toezicht nodig hebben om zich met toewijding naar
routine-arbeid te schikken. Op hun manier dragen zij aldus aanzienlijk bij aan de
industrialisering van India: met zijn ertsen en kolen is Chotanagpur het Roergebied
van India aan het worden. Hun traditionele handigheid maakt nu van hen ook goede
mechaniciens en elektriciens. Sommige van de best afgewerkte gebouwen in Ranchi
zijn helemaal het werk van aboriginals. In de grootste drukkerij van Ranchi werken
bijna uitsluitend aboriginals, als kantoorbedienden of regeringsambtenaren worden
ze gewaardeerd om hun integri-
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teit, ze zoeken geen eigen voordeel, maken geen drukte, er is weinig arbeidsverzuim.
Veel hangt echter af van het klimaat waarin ze opgevangen worden: bevordert dit
de ontplooiing van hun aangeboren kwaliteiten of verdrukt het die?
Doordat vrouwen in deze bevolking vanouds niet zo apart gehouden worden als
in de kastenmaatschappij, dragen zij ook nu haar deel bij aan de ontwikkeling, vooral
in gezondheidszorg, huishouding, kantoorwerk. Een afzonderlijke vermelding
verdienen de duizenden religieuzen: bijna de helft van de zusters van Mother Theresa
komen uit Chotanagpur.
Uit dit alles blijkt dat de grote stammen van Chotanagpur niet vastzitten in hun
verleden en niet terugschrikken voor de opgaven van de modernisering. Kleinere
stammen, die uitsluitend van de jacht leven, zijn waarschijnlijk gedoemd te
verdwijnen. Maar de grotere weten zich aan te passen, mét behoud van hun eigen
ethos. Nog altijd zijn er onder hen die ongeschoold en ongeletterd blijven; als zij als
dagloners gaan werken, worden ze op een schandalige manier uitgebuit. Maar de
gevormden onder hen, die zich meer bewust worden van hun eigen cultuur en
waardenstelsel, gaan beseffen dat zij, juist door hun eigen identiteit, een specifieke
bijdrage kunnen leveren aan het hele land. Misschien gaan ook wij nog beseffen dat
zij ook ons iets te bieden hebben.

Wat kunnen wij van hen leren?
Ontwikkeling-in-dialoog veronderstelt dat wij bereid zijn te erkennen dat ook
natuurvolkeren ons iets te bieden hebben wat wij, als remedie tegen de
ontmenselijking van onze moderne maatschappij, misschien hard nodig hebben. In
hun cultuur prevaleren interactionele relaties, zeiden we, in de onze transactionele,
en wij beginnen te beseffen welke tol aan stress, vooruitgangs- en consumptiedwang,
uitbuiting en ontmenselijking in het algemeen wij daarvoor te betalen hebben.
Remedies daartegen kunnen we niet pasklaar uit hun cultuur halen zoals we
grondstoffen gretig uit hun grond opdelven. Genezing van onze moderne cultuur is
niet te manipuleren zoals je door kruising met inheemse soorten een nieuwe
plantenvariëteit creëert. De wederzijdse bevruchting is een werk van langzame
bewustwording aan beide zijden, van geduldig en open naar elkaar luisteren. Wat zij
ons eventueel te zeggen hebben, zullen zij niet op spandoeken door onze straten
dragen of luid van de daken schreeuwen. Ze spreken fluisterend, zwijgen veel en
alleen wie zorgvuldig naar ze luistert als naar gelijken en naasten - broeders en zusters
- verneemt wat zij te zeggen hebben. Dat blijft
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ook waar wanneer wij hen tot spreken dwingen. Overal ter wereld dringen wij, op
jacht naar grondstoffen die we voor onze en hun ‘vooruitgang’ nodig hebben, steeds
dieper gebieden binnen waar van oudsher oorspronkelijke stammen leven en
vernietigen wat er van hun cultuur en waarden overblijft. In Chotanagpur b.v. zijn
we een dam aan het bouwen die de streek van elektriciteit moet voorzien, maar daar
moeten dan wel ongeveer 4.000 gezinnen voor ‘verplaatst’ worden. Dàn gaan ze luid
protesteren en laten zich horen. Maar verstaan wij hen? En wat zij in hun woede of
angst uitschreeuwen, hebben wij er een boodschap aan?
In vergelijking met hen zijn wij ontwortelden. Wij hebben geen eerbied meer voor
en geen contact meer met de aarde. Zij daarentegen zijn met hart en ziel aan hun land
verknocht. Het is het land van hun voorvaderen, ze weten nog wie het aangelegd en
bebouwd heeft, en het land van hun kinderen aan wie ze het overlaten. Meer nog dan
dat de grond van hen is, zijn zij van de grond. Ervan losgemaakt, hebben zij geen
verleden en geen toekomst meer. Wij daarentegen zijn niet alleen van de aarde
afgesneden, maar gaan daarom ook soms op een barbaarse wijze om met ons verleden
en onze verantwoordelijkheid voor wie en wat na ons komen. De industriële
maatschappij fabriceert geluk voor de mensen, standaardiseert het, verpakt het en
schrijft voor hoe het geconsumeerd moet worden. In onze ideologie van de nooit
ophoudende groei exploiteren we mensen, grondstoffen en natuur. Zij léven van hun
grond en de natuur. Op een subsistentie- of overlevingsniveau, jawel, en volgens
onze normen zijn ze arm. Maar ze kennen niet de ellende die in andere delen van
India en in de slums van meer ontwikkelde landen heerst. Ze gaan er trots op dat ze
in harde ecologische en klimatologische omstandigheden, die de westerse mens, aan
zichzelf overgelaten, nooit zou overleven, voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is hun
vooral gelukt omdat zij in hun sterk ontwikkeld groepsbesef weten dat ze niet kunnen
overleven als ze niet, als gelijken, voor elkaar zorgen. In onze prestatiemaatschappij,
waarin overvloed steeds meer schaarste schept, is leven - en dat betekent welvaart,
rijkdom, overtolligheid - vaak alleen nog mogelijk als wij ons tegen elkaar afzetten,
elkaar overtroeven of uitschakelen.
Het is een zwart-wit en dus nogal naïeve tegenstelling die ik hier schets. Ik wilde
alleen maar zeggen dat mijn jarenlang samenleven met de aboriginals van
Chotanagpur en mijn reflectie op de manier waarop wij hen willen helpen en
‘ontwikkelen’, me tot de overtuiging gebracht hebben dat alleen
ontwikkeling-in-dialoog een antwoord kan geven op hun en onze vragen. Wie met
respect naar hen luistert, gaat zich realiseren welke waarden zij bewaard en wij tot
onze schade verloren hebben. Ontwikkeling-in-
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dialoog kan leiden tot wederzijdse verrijking. Het is geen dagdroom en geen utopie.
Langzamerhand beginnen we te beseffen welke mogelijkheden hier liggen. Voor
toeristen, vaak familieleden van missionarissen die in de Ranchi-missie werken, is
het contact met onze mensen altijd een revelatie. Meer nog geldt dat voor de studenten
die vanuit hun Belgische universiteit hier een stageperiode komen doorbrengen, met
de mensen samenleven en -werken, hun panchayats meemaken, hun vrijheid en
gastvrijheid, heel hun levenswijze en cultuur leren waarderen. Wat zij tot nog toe
onder ontwikkeling verstonden, zien ze voortaan met andere ogen. En met andere
ogen kijken ze aan tegen hun eigen levenswijze en cultuur. Het inzicht groeit dat
dialoog tussen beide werelden op voet van gelijkheid voor beide werelden van
levensbelang is.
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Iris Murdoch: filosofe en romanschrijfster
Diane Phillips
Iris Murdoch is een zeer produktief schrijfster: met de regelmaat van een klok
publiceerde zij sinds 1954 om de twee jaar een nieuwe roman van formaat. Na Nuns
and Soldiers (1980) bleef het echter langer dan gewoonlijk stil en meer en meer
Murdoch-lezers gingen gaandeweg uitkijken naar iets bijzonders. Begin vorig jaar
verbrak de schrijfster haar stilzwijgen, met The Philosopher's Pupil, een roman die
in meer dan één opzicht de literaire en filosofische opvattingen van deze boeiende
auteur illustreert. Maar daar deze roman qua thematiek aansluit bij haar twee
voorgaande, wil ik eerst The Sea, The Sea (1978) en Nuns and Soldiers (1980)
voorstellen1.

The Sea, The Sea
Hoofdpersoon in The Sea, The Sea is Charles Arrowby, een succesrijk producer, die
zich tot verbazing van de Londense toneelwereld terugtrekt in een afgelegen en
bescheiden huisje bij de zee. Via zijn dagboek leren we de mensen kennen die een
rol in zijn leven gespeeld hebben en van wie sommigen later persoonlijk optreden.
In de eerste helft van het verhaal blijft Charles echter het enige echte
hoofdpersonage en wij leren hem al vlug kennen als een egocentrische, zelfingenomen
en mondaine man die van zijn medemensen alleen bewondering nodig heeft. Pas na
een tachtigtal pagina's vertelt Charles ons over zijn jeugdliefde, Hartley, die hem om
de een of de andere reden plotseling in de steek liet en spoorloos verdween. Door
een speling van het lot blijkt Charles echter precies in het dorp waar Hartley met
haar echtgenoot woont terechtgekomen te zijn. (Zulke onwaarschijnlijke
toevalligheden

1

De drie romans zijn uitgegeven door Chatto and Windus Ltd., London. Voor de citaten uit
The Sea, The Sea and Nuns and Soldiers verwijs ik naar de pocketuitgaven van resp. Triad
Paperbacks Ltd., 1980, en Penguin Books, 1981.
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komen vaak voor in Murdochs oeuvre). De rest van de roman vertelt hoe Charles in
Hartley, nu een ietwat slonzige, neurotische huisvrouw van middelbare leeftijd,
koppig zijn geïdealiseerde jeugdliefde blijft zien en Murdochs meesterlijke
beschrijvingen maken Charles' groeiende obsessie tot een fascinerende en tegelijk
claustrofobische realiteit.
Ook de voortdurende aanwezigheid van de soms ogenschijnlijk rustige maar
potentieel vernietigende zee (‘the killer-sea’), draagt bij tot de steeds beklemmender
sfeer. Geleidelijk aan worden paranormale elementen in het verhaal verweven die
van een zodanige intensiteit zijn dat zij het verstikkende in Charles' obsessieve liefde
voor Hartley nog verhogen. Dit basisthema wordt zelfs naar de achtergrond
verdrongen, zodat de paranormale verschijnselen in al hun ongrijpbaarheid de volle
aandacht krijgen. Tegelijkertijd treedt een nieuw personage op de voorgrond, Charles'
neef James, een specialist in de Oosterse filosofie, die aanvankelijk slechts een van
de weinig belangrijke nevenfiguren was.
James is een stille, onopvallende figuur waarin we gaandeweg een enorme
geesteskracht en een bijna voelbare draad met een spirituele wereld onderkennen.
Hij wordt niet alleen onze enige houvast in de onverklaarbare en hallucinante
gebeurtenissen in de roman, maar slaagt er soms ook in door zijn altruïsme en door
wat hijzelf ‘oosterse trucs’ noemt, de machten van het kwaad op afstand te houden
(zo redt hij Charles bijvoorbeeld van een zekere verdrinkingsdood: steeds een
symbolische daad in Iris Murdochs romans). Pas nadat James een eind aan zijn leven
heeft gemaakt (geen destructieve maar een sacrale daad voor hem), wordt Charles
zich van zijn eigen kleinheid bewust en geeft hij toe dat het leven zich niet laat
ordenen: de roman heeft dan ook geen echt einde. In de laatste bladzijden vinden we
nog enkel losse ideeën, onsamenhangende fragmenten.
De weigering om een verhaal af te sluiten, om de romanwereld als een netjes
geordend geheel af te leveren is een van de typische kenmerken van Iris Murdoch.
Soms zal zij, met een ironisch knipoogje naar de lezer, precies in het andere uiterste
vallen en alle in het boek vermelde details op het einde met elkaar verbinden, tot in
het bizarre toe. Dat gebeurt bijvoorbeeld in The Philosopher's Pupil, waarin de
bedilzieke verteller in een epiloog vertelt hoe het alle personages, zelfs de meest
marginale, verder verging, en in Nuns and Soldiers waarin zelfs verdwaalde honden
uiteindelijk nog terug komen opdagen. Maar in alle romans blijven de grote vragen
onopgelost en beperkt de auteur zich ertoe via de personages bepaalde antwoorden
te suggereren: uiteindelijk moet de lezer voor zichzelf maar uitmaken in hoeverre
die suggesties valabel zijn.
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Nuns and Soldiers
Het voornaamste thema in Nuns and Soldiers is de liefde. Hoofdfiguur in het verhaal
zijn enerzijds de ‘Nuns’, Gertrude en Anne, en anderzijds de ‘Soldiers’, Tim en Peter,
bijgenaamd de graaf. Alleen Anne is een non in de letterlijke betekenis en zij verlaat
haar strenge contemplatieve orde reeds bij het begin van de roman, ongeveer rond
dezelfde tijd dat Gertrudes echtgenoot sterft. Wat de twee vrouwen tot ‘Nuns’ maakt
is echter niet alleen het feit dat zij geen van beiden een seksuele relatie hebben, maar
ook dat zij zich in de toekomst willen inzetten voor hun medemensen. Anne slaagt
daar ook in, maar Gertrude is er slechts op een oppervlakkige wijze toe in staat. De
graaf, een Pools balling, is een zachtaardig en moedig man die niet alleen
getormenteerd wordt door de toestand waarin zijn verscheurd vaderland zich bevindt,
maar ook door een grenzeloze liefde voor Gertrude. Zijn taak in het leven is voor
hem vastomlijnd: steeds klaar staan ingeval Gertrude een beroep op hem zou doen
zonder daar iets anders voor te verwachten dan de vreugde haar te mogen beschermen
tegen de zorgen van het leven. Tim is een heel ander soort soldaat: de wet die zijn
handelingen dicteert is die van het zelfbehoud en daardoor zaait hij wel eens
verwoesting in het leven van de anderen, zij het dan ongewild, want in de grond is
hij een goedhartige, ietwat naïeve jongeman. Wanneer Gertrude en de veel jongere
Tim tot hun eigen verbazing op elkaar verliefd worden, is dit een persoonlijke tragedie
voor de graaf. Ze doet echter geen afbreuk aan zijn blijvende loyaliteit tegenover
Gertrude, een loyaliteit die hem ook blind maakt voor Anne's liefde voor hem.
Dit basisgegeven maakt het eigenlijke verhaal van Nuns and Soldiers uit. Doch
de roman biedt heel wat meer interessante elementen, waarvan ik er twee belicht.
Vooreerst verdiept de auteur zich nog eens in een thema dat haar altijd gefascineerd
heeft, namelijk religie, en dit via de figuur van Anne, de net uitgetreden non, die zich
voortdurend vragen blijft stellen over haar eigen religiositeit. Wat Anne, een briljante
en populaire studente in Cambridge naar het katholicisme en later naar het klooster
dreef, was de angst voor ‘de hel van het persoonlijke’ en het verlangen naar de
volmaaktheid van een onpersoonlijke God. Binnen de kloostermuren komt ze echter
tot de overtuiging dat God niet echt bestaat maar slechts als een abstracte idee,
uitsluitend gecreëerd uit een behoefte van de mens. Haar uittreden brengt echter niet
mee dat ze haar religiositeit over boord gooit en evenmin haar geloof in Christus,
wiens historische authenticiteit vaststaat en wiens leven en lijden in dienst van het
goede ons eerder tot voorbeeld strekken dan tot aanbidding verplichten. Haar intense
belangstelling
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voor de figuur van Christus leidt zelfs tot een ontmoeting tussen beiden. Dat die
ontmoeting inderdaad plaatsvindt en niet enkel een hallucinatie is, is voor de rationele
lezer moeilijk te aanvaarden. Feit is echter dat Anne een niet genezende brandwonde
overhoudt aan de hand waarmee ze Christus aanraakte.
Een tweede interessant punt houdt verband met de titel van de roman. Hoewel die
enerzijds Anne en Gertrude en anderzijds Peter en Tim verbindt, dringt zich na de
lezing van het boek een andere combinatie op. Gertrude en Tim behoren tot het
‘verslindende’ type, mensen die hetzij emotioneel (Gertrude) hetzij financieel (Tim
in het begin van het verhaal) aanspraak maken op de voortdurende aandacht en
disponibiliteit van anderen zonder echt interesse te hebben voor de eigen behoeften
van die anderen. Anne en Peter daarentegen zijn voorbeelden van typische
Murdoch-figuren, personages die, op zoek naar het Goede, hun eigen betrachtingen
en verwachtingen ondergeschikt maken aan die van anderen. Zowel Peter als Anne
trachten Gertrudes geluk te bewerken, zelfs wanneer dat de vernietiging van hun
eigen dromen met zich meebrengt.
Een paradox in de roman is wel dat op het eerste gezicht juist deze twee altruïstische
personages koud en ontoegankelijk schijnen, ze lijken dan ook niet direct sympathiek.
Dit is vooral te wijten aan het feit dat de lezer, mede onder invloed van de andere,
eerder oppervlakkige personages, aanvankelijk meent dat Anne en Peter alleen
uiterlijk in de alledaagse realiteit leven maar er in feite niet echt bij betrokken zijn.
Van Anne wordt in de loop van het verhaal gezegd: ‘Eens een non, altijd een non’
en Peters obsessieve liefde voor Polen maakt hem voor de anderen nog steeds tot
een ‘vreemdeling’ ondanks het feit dat hij zijn hele leven in Engeland doorgebracht
heeft. Dit alles heeft vermoedelijk een symbolische betekenis: de weg naar het goede
is een moeilijke en eenzame weg. Wat echter vooral uit het voorgaande blijkt is dat
de meeste Murdoch-personages worstelen met vragen rond hun eigen identiteit, hun
verhouding tot de medemens, het al of niet bestaan van God en een leven na de dood.
Al deze thema's komen nog explicieter aan bod in Murdochs nieuwste roman The
Philosopher's Pupil.

The Philosopher's Pupil
Hoofdfiguur in The Philosopher's Pupil is John Robert Rozanov, een gewaardeerd
maar ontgoocheld filosoof, die na een leven van zoeken naar de ‘absolute waarheid’
tot het besef komt dat ook de filosofie geen orde
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kan brengen in de chaos en die dan ook consequent met zichzelf een eind aan zijn
leven maakt. Voor het zover komt, heeft hij de levensweg van de andere personages
echter grondig beïnvloed. Rozanov is immers iemand die een hypnotisch effect op
anderen heeft, in de eerste plaats op zijn oud-student George (de ‘pupil’ uit de titel),
een demonische figuur, die na jaren nog steeds gebukt gaat onder Rozanovs
onverschilligheid voor zijn fanatieke bewondering. Dat deze afwijzende houding
van zijn leermeester - zoals George beweert - zijn leven verwoestte en hem tot een
onevenwichtige en destructieve misantroop maakte, lijkt wel wat ver gezocht. Feit
is echter dat George er op zijn beurt in slaagt om het leven voor de andere personages
tot een ware hel te maken.
Ook enkele jonge mensen spelen in de roman een belangrijke rol. Dit is in het
werk van Iris Murdoch iets nieuws. Over het algemeen voert zij immers stereotiepe
personages ten tonele: in de meeste romans treden verstandige middle-class figuren
tussen 30 en 50 jaar op de voorgrond. Het zijn meestal mensen die een sterke
belangstelling voor het metafysische, het religieuze hebben en die de wereld en hun
evenmensen trachten te begrijpen en te interpreteren. Deze personages liggen haar
ook het best: wanneer zij zich buiten deze radius begeeft, zijn haar figuren minder
overtuigend. Tom McCaffrey (George's halfbroer) en Hattie Meynell (Rozanovs
kleindochter) zijn daar een sprekend voorbeeld van: hun voornaamste troef blijkt
hun onschuld te zijn, die hen als enige ‘winnaars’ uit de turbulente gebeurtenissen
naar voren zal doen treden. Die zogenaamde onschuld lijkt mij echter eerder een
verregaande naïeviteit, een wereldvreemdheid die de dag van vandaag maar weing
jongeren karakteriseert. En wanneer de verteller van het verhaal in zijn epiloog zegt
dat hij ‘de algemene opinie deelt dat hun huwelijk gelukkig zal zijn’ (p. 576), dan is
dat m.i. eerder een toegeving aan de lezer die in dit pessimistische verhaal toch ergens
een happy-end verwacht.
Als compensatie voor deze - en andere - weinig overtuigende personages vinden
we in The Philosopher's Pupil enkele scherp getekende typische Murdoch-figuren
terug, zoals bijvoorbeeld de filosoof Rozanov zelf en Father Bernard, de priester die
zijn geloof en zijn rol in de kerkelijke hiërarchie nog slechts uiterlijk beleeft.

Liefde, Lijden en ‘het Andere’
Het feit dat Iris Murdoch zelf gedurende vele jaren filosofie doceerde te Oxford, is
waarschijnlijk niet vreemd aan de sterk filosofische interessen

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

540
van haar personages. In enkele van haar vroegere werken voerde zij ook al filosofen
ten tonele, zij het niet direct als hoofdfiguren. In The Philosopher's Pupil echter is
Rozanov, de filosoof uit de titel, de spil waarrond de hele roman is opgebouwd.
Desondanks blijft hij een stille, weinig opvallende en voor de lezer weinig
charismatische figuur, die het romangebeuren eerder door zijn - al dan niet gewilde
- invloed op de andere personages bepaalt dan door een effectief optreden als
protagonist.
Wanneer een romanschrijfster-filosofe een filosoof als personage creëert, dringt
zich automatisch de vraag op in hoeverre de romanfiguur de ideëen van de auteur
verwoordt. Daar een uitgebreide vergelijking van Rozanovs en Iris Murdochs
opvattingen buiten de bedoeling van dit artikel valt, zal ik me beperken tot het
vermelden van enkele raakpunten tussen auteur en personage, met name diegene die
ook in andere romans van de auteur als belangrijke thema's voorkomen.
Het grote verschil tussen Rozanov en Iris Murdoch is m.i. het fundamentele
optimisme van de auteur. Daar waar het leven voor Rozanov niets meer betekent dan
‘puin, een warboel’, blijft Iris Murdoch geloven in de vreugden die het leven biedt,
naast het ‘puin’. De grootste is ongetwijfeld de liefde, niet alleen voor de partner of
de evenmens, maar ook voor de natuur die de schrijfster in prachtige descriptieve
passages voor ons uittekent. In dit verband wil ik even wijzen op de belangrijke rol
die het water speelt in Murdochs romans. In The Sea, The Sea vormt een nu eens
kalme, dan weer onstuimige maar steeds fascinerende zee het kader waarin het
hoofdpersonage zijn leven vertelt en tracht te interpreteren. Zowel in The Sea, The
Sea als in Nuns and Soldiers ontsnappen de hoofdpersonages in extremis aan de
verdrinkingsdood (een dikwijls terugkerend gegeven in Iris Murdochs romans). In
The Philosopher's Pupil wordt het water verbonden met de figuur van George, die
in het begin van de roman bewust zijn auto in een kanaal rijdt. Het is zeker ook geen
toeval dat George zich voorgoed van Rozanovs invloed tracht los te maken door de
filosoof te doen verdrinken (wat hij als een bijna sacrale daad beschouwt).
De liefde tot de evenmens en vooral dan de relatie met de partner is echter niet
alleen een bron van vreugde. Het ‘ik’ dat duidelijk behoefte heeft aan een klankbord,
aan het opbouwen van een harmonieuze verhouding met de evenmens, blijkt dit
aanvankelijk te kunnen realiseren in een seksuele relatie waarin zowel lichaam als
geest zich aan de andere kunnen meedelen. Hoewel dat unieke één-zijn (en het daaruit
volgende geluksgevoel) meestal slechts van korte duur is, is het zulk een ingrijpende,
intensieve ervaring dat we er steeds opnieuw naar zoeken. Father Bernard in ‘The
Philosopher's Pupil’ voegt daar zelfs aan toe: ‘Als we van mensen of
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dingen houden, dan krijgen we op de een of andere manier de verzekering dat het
Goede bestaat (...), dat het moet bestaan!’ (p. 191). In The Sea, The Sea daarentegen
geeft Charles Arrowby een allesbehalve aantrekkelijk beeld van ‘het inferno van het
huwelijk’. Wanneer we alle liefdesverhoudingen die Iris Murdoch in haar oeuvre
ontleed heeft vergelijken, komen we tot de duidelijke vaststelling dat de auteur zelf
wél in de helende kracht van de liefde gelooft. Wat haar echter afstoot, is het soort
verhouding waarin een van de partners de andere overheerst: zulke liefde is
persoons-vernietigend en eindigt dan ook steeds in haat en angst, tenzij de partners
zich met hun rol als slaaf of meester gaan identificeren en het patroon van hun
verhouding bewust gaan bestendigen. Duidelijke voorbeelden van die
‘slaafmentaliteit’ vinden we in Lizzie en Hartley en, in mindere mate, in Gilbert uit
The Sea, The Sea.
Een ander belangrijk thema in Iris Murdochs oeuvre is het lijden en de dood en
haar opvattingen hieromtrent zijn o.a. beïnvloed door haar studie van - en bewondering
voor - de Frans-joodse filosofe Simone Weil (1909-1943). Iris Murdoch suggereert
in haar romans dat de menselijke waardigheid in het lijden zowel bestendigd als
vernietigd kan worden. In het eerste geval slaagt het slachtoffer erin het lijden en de
dood te aanvaarden, zich ervoor open te stellen, er zelfs bewust voor te kiezen omdat
ze voor hem een weg naar de echte ‘vrijheid’ zijn. Deze term heeft echter geen
religieuze inhoud in de strikte zin: veeleer gaat het om een vrij zijn van het leven,
van het aardse. Het is ook in dit licht dat de zelfmoord van de twee filosofen uit de
laatste romans (Rozanov en James Arrowby) geïnterpreteerd moet worden: zij
bepaalden alleen zelf wanneer dit zich losmaken van het aardse plaatsvond, namelijk
toen ze hun leven als afgesloten beschouwden. Deze weg naar de vrijheid moet men
echter alleen bewandelen, want, zegt James Arrowby, ‘om het even welke binding
die voortduurt tot de dood kan het bereiken van de (ultieme) vrijheid verhinderen’
(The Sea, The Sea, p. 446).
Ik vermeldde reeds dat deze vrijheid geen religieuze inhoud heeft. Een van de
personages in Nuns and Soldiers poneert zelfs dat het christendom lijden en dood
niet als absolute gegevens aanvaardt en als zodanig afbreuk doet aan de menselijke
waardigheid: ‘Maar het christendom is sentimenteel (...). Het negeert de dood. Het
verandert dood in lijden en lijden is altijd zo interessant. Er is pijn, en dan, ineens,
is daar het eeuwig leven. Dat is precies wat we allemaal willen (...) dat we iets in ruil
krijgen voor onze miserie. Maar dat is een leugen: er zijn eindpunten. Definitief
afscheid nemen bestaat inderdaad’ (p. 71). In het tweede, het meest voorkomende
geval, kunnen de slachtoffers echter het lijden niet aan en het
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paradoxale is dat ze het precies daarom voor zichzelf en de anderen erger maken.
Een interessant aspect van Simone Weils theorie is namelijk dat het slachtoffer vaak
zichzelf begint te haten en wel in zulke mate dat hij naar het voortduren van het lijden
en de uiteindelijke vernietiging van het ik begint te verlangen. Tegelijkertijd richt
die vernietigingsdrang zich ook op de medemens, voornamelijk op diegenen die het
slachtoffer proberen te helpen. Een terugkerend element in vele Iris Murdoch-romans
is immers dat zulke egoïstische, destructieve naturen een niet te miskennen
aantrekkingskracht uitoefenen op hun omgeving. Een duidelijke illustratie van deze
theorie is George uit The Philosopher's Pupil, die na de afwijzing door Rozanov zijn
‘lijden’ is gaan cultiveren, en nu zijn vernietigingsdrang niet alleen op zichzelf maar
ook op zijn omgeving richt, voornamelijk op zijn vrouw Stella en zijn maîtresse
Diane.
Een derde steeds terugkerend thema in Iris Murdochs oeuvre is het zoeken van de
mens naar ‘het Andere’ (‘the Other’). De meeste personages die dit onderwerp
aanraken, haasten zich echter eraan toe te voegen dat deze - of een gelijkaardige term geen religieuze inhoud in de strikte zin heeft. In een interview voor de British
Council zei de auteur zelf: ‘Ik ben niet religieus in een geformaliseerde betekenis,
maar voel me wel aangetrokken tot de geest van het christendom - eerder dan tot zijn
dogma's’.
In de laatste drie romans brengt steeds tenminste één personage het ‘ontologisch
bewijs’ te berde: is het niet zo dat er een God moet bestaan omdat we zo sterk naar
‘het Andere’ verlangen? Het antwoord daarop komt steeds op hetzelfde neer en wordt
het duidelijkst geformuleerd door James Arrowby: ‘Als zelfs een hondetand echt
vereerd wordt, schittert hij’ (The Sea, The Sea, p. 175), m.a.w. het vereerde object
krijgt door de intensiteit van de verering een eigen bestaanskracht, zelfs wanneer het
oorspronkelijk niet bestond. Uit het steeds opnieuw opnemen van dit thema mogen
wij m.i. wel besluiten dat het Iris Murdoch persoonlijk bezighoudt, maar misschien
is haar belangstelling net als die van Rozanov van puur filosofische aard en vindt
zij, net als haar personage, dat ‘metafysische betrachtingen niets te maken hebben
met religie. Wat achter dat alles ligt, is beslist niet God’ (The Philosopher's Pupil,
p. 134). De personages die niet met deze visie akkoord gaan, hebben het moeilijk
om concreet te formuleren, wat zijn dan wél willen: ‘Ik wil een nieuw soort geloof,
alleen voor mezelf (...). Het zou geen namen hebben en concepten, ik zou het nooit
beschrijven, maar het zou leven en ik zou het weten (Nuns and Soldiers, p. 70). Iris
Murdoch is een boeiend, maar moeilijk auteur. Vooral in haar laatste roman, The
Philosopher's Pupil, lijdt het verhaal soms onder de druk van de filosofische ideëen.
Dit is m.i. voornamelijk te wijten aan het feit dat
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de hoofdpersonages in het verhaal niet altijd overtuigend zijn, dat er in het gegeven
zelf te weinig spanning zit en dat de figuur van de verteller een breedsprakerige,
ietwat pedante brave burger is die, naar eigen zeggen, af en toe graag wat uitweidt
en moraliseert. Maar dat betekent dat de lezer een roman van 576 pagina's te
verwerken krijgt, die niet altijd even fascinerend is. Wie Iris Murdochs oeuvre reeds
kent en waardeert, zal zich desondanks ook in deze roman vlug thuisvoelen, maar
voor een eerste kennismaking met de auteur raad ik toch liever The Sea, The Sea
aan, voor mij nog steeds een van de beste Britse romans van de laatste jaren. Wie
naast heel wat ideëen ook nog een spannend verhaal wil, kan ik beslist The Bell
(1958) en The Unicorn (1963) aanbevelen.
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Politieke, economische en militaire implicaties van de
Oost-West-handel
L.L.S. Bartalits
Multilaterale exportcontrole van strategische technologie is de laatste jaren binnen
het Atlantisch Bondgenootschap uitgegroeid tot een controversiële kwestie. Niet
geheel ten onrechte wordt gevreesd dat de handel tussen Oost en West mèt de
overdracht van technologie een belangrijke bijdrage levert tot de militaire opbouw
van de Sovjetunie.
De Oost-West-handel is niet nieuw. Reeds Peter de Grote stelde het toenmalige
Rusland open voor westerse deskundigen en technologie. Na de bolsjevistische
revolutie erkende Lenin al spoedig de waarde van de westerse technologie voor de
industriële ontwikkeling van de Sovjetunie. Tijdens de Koude Oorlog ondervonden
de handelsbetrekkingen tussen Oost en West een ernstige terugslag. Kort tevoren
was de COCOM opgericht: een informele organisatie die zich ten doel stelt de
westerse controle inzake de export van strategische goederen naar communistische
landen te coördineren. Toch werd reeds toen de grondslag gelegd voor de aanzienlijke
uitbreiding die de handelsbetrekkinen tussen West en Oost zouden kennen in de jaren
60 en 70, toen akkoorden op het gebied van handel, wetenschap en technologie
werden gesloten1.
Al kan technologie op allerlei manieren overgedragen worden, de overdracht vindt
vooral plaats via de verhandeling van ‘machines’. Volgens een toonaangevende
studie van het Amerikaanse ministerie van handel wordt een relatief geringe
hoeveelheid westerse geavanceerde technologie naar Sovjetbloklanden geëxporteerd.
Bovendien zou slechts een klein gedeelte ervan door de Russen ook voor militaire
doeleinden gebruikt kunnen worden. Toch vinden vele deskundigen dat het Westen
een strengere controle op de export van in militair-strategisch opzicht belangrijke
goederen zou moeten uitoefenen, ook al omdat de VS, blijkens een door het
Amerikaanse ministerie van defensie in 1981 uitgebracht rapport, tenge-

1

Over COCOM en de problematiek van multilaterale exportcontrole van strategische
technologie zie Wolfgang Hoffmann, Geheim Club COCOM, in Die Zeit, 14 oktober 1983,
pp. 33-36.
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volge van de Oost-West-handel hun voorsprong op technologisch gebied in de jaren
70 grotendeels verloren hebben2.
Hoewel een evaluatie van de juiste draagwijdte van de geëxporteerde westerse
technologie voor de Russische defensie niet makkelijk is, staat het wel vast dat
sommige overdrachten inderdaad militair relevant zijn geweest. De Russen hebben
technologie gekocht die hen in staat stelde middelen vrij te maken die voor militaire
doeleinden aangewend konden worden. En de westerse technologie heeft bijgedragen
aan een verbetering van militair-industriële activiteiten.

Invloed van westerse technologie
Ook de invloed van westerse technologie op de industriële en economische sectoren
van de SU is moeilijk te bepalen. Toch kan men stellen dat ze de groei van de
Sovjeteconomie niet sterk heeft bevorderd. Het is b.v. duidelijk dat westerse
technologie de permanente problemen van de Russische landbouw niet heeft opgelost.
Communistische economieën hebben nu eenmaal een veel langere aanloopperiode
nodig om een technologie operationeel te maken. De directe invloed die de
Oost-West-handel en de overdracht van technologie tijdens de détente op het
machtsevenwicht en de veiligheidsrelatie tussen beide blokken hebben gehad, mag
zeker niet worden overschat.
Een kosten-baten-analyse van de handel tussen Oost en West heeft inmiddels wel
aangetoond dat de Sovjetbloklanden op de lange duur voordeel trekken uit
geïmporteerde westerse technologie. Daarentegen mogen de primaire economische
voordelen voor het Westen, te weten werkgelegenheid en economische activiteit,
niet al te hoog worden aangeslagen. Toch profiteren sommige westerse landen en
sommige industriële sectoren in het Westen in niet geringe mate van deze
technologie-export. De Bondsrepubliek is de grootste leverancier van westerse
technologie aan de SU. Enkele grote maatschappijen als Salzgitter en Mannesmann
voeren druk handel met het Oosten. Hetzelfde geldt voor de sector
gereedschapswerktuigen in andere Westeuropese landen. Overigens is - wellicht met
uitzondering van de chemische industrie, de graanmarkt en de energiesector - de
com-

2

Cfr. G.K. Bertsch, East-West stategic trade. COCOM and the Atlantic Alliance, in The
Atlantic Papers, nr. 49, april 1983, p. 4.
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merciële wedijver van het Oostblok in deze transacties tot nog toe geen belangrijke
factor geweest3.
Hebben de handelsbetrekkingen tussen Oost en West een ‘netwerk van
constructieve betrekkingen’ (zoals Henry Kissinger het noemde) gecreëerd ten nadele
van het Russisch expansionisme? Of hebben de handel en de overdracht van
technologie de westerse landen afhankelijker gemaakt van het Oosten? De Sovjetunie
heeft zich tijdens de periode van expanderende handelsbetrekkingen bepaald geen
modellid van de wereldgemeenschap betoond. Maar misschien zou zonder détente
en uitgebreide handelsrelaties een nog hardere buitenlandse politiek van de SU niet
uitgebleven zijn (bijvoorbeeld een inval in Joegoslavië na de dood van president Tito
of een gewelddadige interventie in Polen). Anderzijds wijzen sommige Amerikaanse
functionarissen erop dat de Westeuropese afhankelijkheid van de Sovjetbloklanden
in veel landen een niet te onderschatten lobby voor de SU heeft opgeleverd, en dat
sommige Westeuropese landen terwille van duurzame handelsbetrekkingen een
confrontatie met de Russen liever uit de weg gaan. Uit de handelsstatistieken blijkt
evenwel dat de politieke en economische kwetsbaarheid van West-Europa vooralsnog
niet zorgwekkend kan worden genoemd. Al met al kan men concluderen dat, hoewel
het Oostblok thans wellicht méér winst put uit de Oost-West-handel dan het Westen,
deze handelsbetrekkingen toch ook voor het Westen in politiek en economisch opzicht
voordelig kunnen zijn zonder dat de westerse veiligheid in gevaar wordt gebracht.

Verruiming van exportbeleid
Tussen 1949 en 1964 heeft het Westen zijn exportbeleid langzamerhand verruimd,
behalve ten aanzien van militair-strategische technologie. Hoewel velen beweren dat
de invloed van de COCOM-controle op de militaire en economische ontwikkeling
van de SU niet mag worden overschat, dient men toch te erkennen dat in deze periode
in vele gevallen wel degelijk een stokje werd gestoken voor de export van
geavanceerde technologie die voor militaire doeleinden kon worden gebruikt.
Gedurende de détente - tussen 1965 en 1980 - overheerste de westerse strategie om
de technologische kloof tussen Oost en West te handhaven. Hoewel enerzijds sprake
was van een fundamentele afzwakking van de exportcontrole, werd ander-

3

Cfr. Der Spiegel, 24 oktober 1983, pp. 26-28: Osthandel-Washington behindert
Technologie-Transfer.
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zijds de controle op nieuwe technologieën verscherpt. Toch spreken sommige
waarnemers van een ‘afbrokkelend embargo’: tengevolge van snelle politieke en
technologische ontwikkelingen werd tussen 1966 en 1977 voor een groot aantal
gecontroleerde goederen een uitvoervergunning verleend, die echter in totaal niet
meer dan 1% van de Oost-West-handel voorstelden. Het is wel zeker dat b.v. de
export van miniatuurkogellager-technologie naar de SU in de jaren 60 en 70 uit
veiligheidsoogpunt niet verantwoord kan worden genoemd. Ook hebben de openlijke
ontduiking van de exportconrole van COCOM door bepaalde regeringen en de
clandestiene verkoop van strategische en militaire technologie door particuliere
firma's een niet onbelangrijke bijdrage geleverd aan de militaire opbouw van de SU.
Door de band genomen echter heeft COCOM in de naoorlogse periode redelijk goed
gefunctioneerd en in niet geringe mate een halt toegeroepen aan de export van
strategische goederen en geavanceerde technologie. Politieke en economische factoren
hebben thans geleid tot een aanmerkelijke inkrimping van de Oost-West-handel. In
verband hiermee zou het Westen wellicht de jaren 80 als een ‘adempauze’ kunnen
benutten om te trachten diverse moeilijke kwesties nader tot een oplossing te brengen.
Met name de VS zouden er goed aan doen de huidige, verwarrende ad hoc-benadering
van de Oost-West-handel te laten varen en voortaan in nauw overleg met de
bondgenoten een samenhangend handelsbeleid te voeren tegenover de
Sovjetbloklanden, overeenkomstig de in de ‘Export Administration Act’ uit 1979
neergelegde bepalingen. Voorts zou een kritisch en grondig onderzoek naar het
werkelijk effect van geëxporteerde strategische technologie op de militaire macht
van de SU geen overbodige luxe zijn. De VS zouden zich moeten realiseren dat de
bondgenoten hun handelsbetrekkingen met de SU en Oost-Europa willen handhaven,
en méér rekening moeten houden met hun opvattingen over en interpretatie van
technologieoverdracht en exportcontrole. Hunnerzijds zouden de Europese
geallieerden akkoord dienen te gaan met een grotere inbreng van technische expertise
uit de militaire sector van de betrokken landen. In elk geval lijkt de tijd rijp voor een
evenwichtige en alomvattende herwaardering van de voor- en nadelen van een
multilaterale exportcontrole, opdat consensus wordt bereikt over een duurzame
West-West-strategie ter wille van de veiligheid van de westerse wereld.
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Veiligheidspolitieke risico's van technologieoverdracht
De machtswisseling in het Kremlin heeft de vraag opgeworpen of de nieuwe leiders
van de Sovjetunie dezelfde betekenis zullen blijven toekennen aan de economische
betrekkingen met de westerse industrielanden. Blijkens de uitlatingen van partijleider
Andropov kan men gevoeglijk aannemen dat het beleid in dit opzicht zal worden
voortgezet. Wat het Westen betreft: gezien de niet al te grote veiligheidspolitieke
risico's van de technologieoverdracht zal ook in de jaren 80 de economische en
technologische samenwerking met de SU en haar bondgenoten een bijdrage kunnen
leveren aan de verbetering van de Oost-West-verhouding.
Met de groeiende behoefte aan import van westerse kapitaalgoederen nam in de
SU ook het risico toe van een technologische afhankelijkheid van het Westen. De
Russische autoriteiten hebben derhalve maatregelen genomen om dit risico te beperken
door middel van wijzigingen in de importgoederenstructuur. Zo moeten b.v. de
Russische handelsorganisaties, in het kader van hun beperkte financiële
mogelijkheden, rekening houden met een bepaald, vooraf vastgesteld, importvolume.
De aanpassing aan het intern-economisch ontwikkelingsprogramma is echter op de
lange duur zonder importsubstitutie niet te verwezenlijken. Een betrekkelijk geringe,
kort durende technologische afhankelijkheid is een onvermijdelijk uitvloeisel van
de centraal geleide economie in de SU. Dit geldt vooral voor afzonderlijke
produktietakken zoals de chemische industrie, die voor een snelle ontwikkeling
aangewezen zijn op westerse kapitaalgoederen. Een sterke verhoging van de
aardgasproduktie zou niet mogelijk geweest zijn zonder de invoer van buizen en
compressoren uit het Westen, terwijl ook de achterstand in de computerindustrie
ingelopen moest worden via de import van westerse technologie4.

Problemen bij de invoer van technische vernieuwingen
De absorptie van westers materiaal garandeert echter nog niet een harmonische
ontwikkeling van de Sovjeteconomie. Niet alleen wordt door overdracht van
technologie slechts één fase van het produktieproces gemoderniseerd, maar voor het
welslagen van de onderneming moeten door het

4

Cfr. J. Nötzold, W. Beitel, Die Bedeutung des Technologietransfer in den
Wirtschaftsbeziehungen mit der Sovjetunion, in Osteuropa, mei 1983, pp. 382-389.
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ontvangende land ook nog omvangrijke bijkomende investeringen worden opgebracht.
Over het algemeen is de structuur van de Sovjetrussische planeconomie niet bepaald
bevordelijk voor de invoer en verwerking van technische vernieuwingen. In de SU
zijn research en produktie gescheiden sectoren. Onderzoeksinstituten van de
afzonderlijke industrietakken ressorteren onder het desbetreffende vakministerie. De
onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's worden op lange termijn centraal gepland.
Ook de aanwending van nieuwe technische kennis in goederen en produktieprocédés
wordt van hogerhand bepaald. Maar omdat de bedrijven druk bezig zijn met de
serieproduktie in het kader van de uitvoering van de lopende plannen, hebben zij
geen speelruimte voor de invoer van technische vernieuwingen. Het is dan ook voor
de meeste bedrijven niet noodzakelijk en evenmin lonend om nieuwe
produktiemethoden toe te passen. Produktie-verenigingen en allerlei
wetenschappelijk-technische programma's wisten wel een geringe hervorming van
het vernieuwingsproces te bewerkstelligen. De uitgebreide import van westerse
technologie in de SU heeft geleid tot een toename van het aantal uitgevoerde
industriële eindprodukten. Maar de moderniseringsproblemen van de Sovjetrussische
economie werden daardoor nog niet opgelost.
De alom waarneembare achterstand in technologische ontwikkeling van de SU
geldt in mindere mate voor de bewapeningsindustrie. Toch doen zich ook daar, bij
de invoer van technische vernieuwingen, vaak dezelfde problemen voor. Ondanks
hun uitgesproken voorkeur voor autarkie op het gebied van bewapening, wordt door
de Russen wel degelijk technische kennis uit het westen zoals b.v. de
computertechnologie voor militaire doeleinden aangewend. Trouwens reeds in de
jaren 50 had men grote verwachtingen van de computerindustrie voor de centrale
planning en ordening van de Sovjeteconomie. Tegenwoordig heeft men in de SU
vooral behoefte aan software.
Na een diepgaande studie van alle aan de overdracht van technologie verbonden
aspecten in het kader van de Oost-Westhandel moet men wel tot de slotsom komen
dat onder de gegeven omstandigheden een algemeen technologie-embargo tegen de
Sovjetbloklanden geen haalbare kaart is en slechts enkele civiele sectoren zou treffen.
Maar wel kan en moet de exportcontrole van militaire technologie, conform de
COCOM-bepalingen, ten volle gehandhaafd worden5.

5

Idem, p. 394.
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Transatlantische geschillen over de Oost-West-handelsbetrekkingen
Nooit tevoren heeft de Oost-Westhandel zo'n belangrijke rol gespeeld in de politiek
van het Atlantisch Bondgenootschap. Verschillende recente, westerse studies over
de veiligheidsimplicaties van de economische betrekkingen met de Sovjetbloklanden
hebben weliswaar de transatlantische geschilpunten getemperd, maar niet opgeheven.
Het is, zoals reeds gezegd, thans zaak om de aan deze handelsbetrekkingen en
eventuele sancties inherente voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen ten einde een
West-West-consensus te bereiken over het in de jaren 80 te voeren beleid6.
Botsende veiligheidsconcepties vormen de diepere oorzaak van de huidige
controverse: de VS zijn vooral bezorgd om de militaire aspecten van de
Oost-Westhandel, terwijl West-Europa in de eerste plaats de economische aspecten
op het oog heeft. In tegenstelling tot de Westeuropese landen willen de VS òòk een
exportcontrole van technologie die slechts indirect voor militaire doeleinden kan
worden aangewend. Dit hangt samen met de Amerikaanse visie, dat de hele industriële
basis van de SU deel uitmaakt van de militaire dreiging. De Westeuropeanen
beschouwen de Oost-Westhandel, anders dan de VS, als een normaal facet van de
internationale betrekkingen. Al met al reden genoeg voor de bondgenoten om te
proberen de bestaande meningsverschillen uit de wereld te helpen.
Ondanks de niet al te rooskleurige vooruitzichten van de Sovjeteconomie worden
ingrijpende economische hervormingen voorlopig toch niet verwacht. Intussen
verkeert men in het Westen in het onzekere over de betekenis van de geïmporteerde
goederen voor het economisch stelsel van de SU. Ongetwijfeld profiteren de energieen de landbouwsector in de SU van geavanceerde westerse technologie; een algeheel
embargo zou de economische groei zeker vertragen. Overigens blijft de SU nog
steeds eerder op graanimport dan de invoer van industriële goederen aangewezen.
De Westeuropese economieën hebben zich in de ogen van Washington reeds
grotendeels afhankelijk gemaakt van de SU. Daarentegen achten de Westeuropese
regeringen hun economische betrekkingen met de Oostbloklanden essentieel voor
hun voortbestaan. Dientengevolge zijn zij door de jaren heen consequent voorstander
gebleven van de Oost-Westhandel, ter-

6

Zie over deze problematiek ook E.L. Frost/ A.E. Stent, NATO's troubles with East-West
trade, in International Security, zomer 1983, pp. 179-200.
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wijl het exportbeleid van elke nieuwe Amerikaanse administratie juist gekenmerkt
werd door een ingebouwde discontinuïteit. Momenteel waarschuwen de VS ervoor,
dat de Euro-Siberische aardgastransactie een veiligheidsrisico impliceert en
West-Europa op de duur kan blootstellen aan chantage door de Russen: zij houden
de Westeuropeanen voor dat het verstandig zou zijn om alternatieven te zoeken voor
de energie-import uit de SU. Voorts hebben de VS pogingen ondernomen om de
OESO-landen te winnen voor hun overtuiging, dat in feite de economische basis
ontbreekt voor het verlenen van kredietsubsidies aan de communistische landen.
Sinds de bolsjewistische revolutie veronderstelden de kapitalistische staten dat de
economische problemen Moskou wel zouden bewegen tot politieke concessies in
ruil voor handel. Dat mondde uiteindelijk uit in een tweedelige handelspolitiek:
negatieve en positieve ‘linkage’. In het eerste geval werden sancties tegen de SU
uitgevaardigd, in het tweede hoopte men via handelsbeloften een matigende invloed
op de buitenlandse politiek van de SU te kunnen uitoefenen. Er is echter vooralsnog
geen bewijs dat dergelijke sancties enig effect hebben gehad op het interne of externe
optreden van de SU. Positieve ‘linkage’ heeft in het afgelopen decennium wel enige
resultaten opgeleverd, met name op het humanitaire vlak: zo heeft de SU na het
verkrijgen van de meestbegunstigingsstatus op handelsgebied ruim baan gemaakt
voor de emigratie van joden. De Russen hebben zich echter nimmer laten verleiden
tot vitale politieke concessies. Overigens is tijdens de regering van president Reagan
de traditonele Amerikaanse argwaan tegenover de Oost-Westhandel herleefd.
Het Westen zou thans allereerst via consultaties overeenstemming moeten bereiken
over een aantal constante criteria voor de evaluatie van belangrijke projecten op het
gebied van landbouw en industrie vanuit een veiligheidsperspectief op lange termijn.
Daarnaast zouden gemeenschappelijke plannen moeten worden uitgewerkt om in
voorkomende gevallen op adequate wijze te reageren op Sovjetacties en om - via
bepaalde aspecten van de Oost-Westhandel - politieke doeleinden op korte termijn
te realiseren. Men kan slechts hopen dat men van weerszijden bereid zal zijn een
compromis te sluiten over alle hangende kwesties, aangezien een zich voortslepende
West-Westcontroverse inzake de Oost-Westhandel op de duur de alliantie en daarmee
de veiligheid van het Westen onberekenbare schade zou kunnen berokkenen.
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Verwikkelingen rond het aardgasproject van Siberië naar West-Europa
De controversiële betrekkingen tussen het Westen en de SU in de afgelopen jaren
raakten in concreto toegespitst op de verwikkelingen rond het Yamalaardgasproject
van Siberië naar West-Europa. Dit project wordt vanwege zijn economisch belang
en psychologische betekenis beschouwd als een beslissende toetssteen voor de
economische samenwerking tussen Oost en West. Gedurende de Koude Oorlog was
de communis opinio, dat het in feite moreel laakbaar en politiek onverstandig was
om zaken te doen met de Sovjetbloklanden. Daarentegen achtten het bedrijfsleven
en de bankkringen van de jaren 20 en na de Tweede Wereldoorlog de
Oost-West-handel in moreel opzicht neutraal en zelfs positief, omdat beide partijen
er immers in gelijke mate van profiteren. Het probleem van de Oost-West-handel
werd dus zowel vanuit de ideologische als de pragmatische invalshoek benaderd7.
In de jaren 20 en 30 gold Armand Hammer als het prototype van de Amerikaanse
zakenlieden, die uitgebreide handelsbetrekkingen met de SU onderhielden. De
Amerikaanse handel met de SU wordt echter van staatswege traditioneel sterk bepaald
door politieke factoren. De Duitsers hebben sinds de dagen van het tsaristische
Rusland de economische relatie met hun oosterburen steeds gecontinueerd. De Duitse
zakenwereld zag zich als de wegbereider van de normalisatie van de naoorlogse
betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de Oosteuropese staten. De Westduitsers
zijn dan ook fel gekant tegen een handelsembargo tegenover de Sovjetunie. Maar
evenals de VS zijn Duitse firma's en banken afkerig van door de regering
gesubsidieerde exportkredieten ter bevordering van de handel met de Oostbloklanden8.
De Franse handelstraditie met de Sovjetbloklanden is een mengsel van culturele,
politieke en economische elementen. Frankrijk wenst geen inbreuk op haar
handelsbetrekkingen met de Oostbloklanden en heeft in de jaren 60 en 70 dan ook
steevast geweigerd in dit opzicht verantwoordelijkheid over te dragen aan de Europese
Commissie. De SU acht enerzijds economische betrekkingen met de kapitalistische
staten een duidelijk Russisch belang, maar is anderzijds niet afkerig van de politieke
neveneffecten van de Oost-Westhandel in de ideologische klassenstrijd. Zo

7

8

Met betrekking tot de verwikkelingen rond het Yamalaardgasproject zie ook A. Lebahn, The
Yamal gas Pipeline from the USSR to Western Europe in the East-West conflict, in
Aussenpolitik, juli 1983, pp. 257-281.
In de zomer van 1982 heeft men overeenstemming bereikt over een minimum rentepercentage
voor deze exportkredieten.
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wordt de handel met de ontwikkelingslanden afgeschilderd als Sovjethulp bij hun
onafhankelijkheidstrijd, terwijl de import uit het Westen wordt voorgesteld als een
steun van het moederland van de arbeidersklasse aan Westerse arbeiders, die anders
met werkeloosheid zouden worden geconfronteerd. Toch werd het aardgasproject
niet door de Sovjetunie gepolitiseerd, maar door het Westen in het algemeen en de
VS in het bijzonder. Bij de Russen overheersten economische motieven.
Ironisch genoeg werd het project oorspronkelijk gepland als een exclusief
Russisch-Amerikaanse onderneming. West-Europa bekeek deze samenwerking met
argusogen en vermoedde dat de VS de economische betrekkingen tussen de SU en
West-Europa wilden verstoren teneinde onbelemmerd de natuurlijke rijkdommen
van Siberië te kunnen exploiteren. Toch zouden deze rijkdommen slechts door de
voornaamste geïndustrialiseerde landen gezamenlijk geëxploiteerd kunnen worden.
Met de verslechtering van de internationale betrekkingen verloren de VS uiteindelijk
hun belangstelling voor Siberische projecten. Aan het einde van de jaren 70 kwamen
de eerste voorzichtige contacten tussen de SU en West-Europa tot stand. Toen bleek
dat de Russen ongaarne met grootschalige westerse consortia of monopolies
onderhandelen en de voorkeur geven aan verschillende groepen, die elk hun land
vertegenwoordigen. De Bondsrepubliek nam het voortouw, spoedig gevolgd door
andere Westeuropese landen. De Russen zetten daarna een soort
onderhandelingscaroussel op, waarbij elke Sovjet-delegatie achtereenvolgens de
betrokken partijen in de Bondsrepubliek, Italië, Frankrijk, Japan enz. bezocht. De
SU slaagde er op de duur in, de verschillende landen tegen elkaar uit te spelen en
uiterst gunstige handelsvoorwaarden te bedingen.
De door de VS aangevoerde argumenten tegen het project kunnen met even zovele
tegenargumenten gepareerd worden. De Amerikaanse bezwaren kunnen als volgt
worden samengevat: 1. De economische samenwerking met de Sovjetbloklanden
maakt het Westen eenzijdig afhankelijk, terwijl de westerse veiligheid in gevaar
komt, 2. De verkoop van aardgas levert de Sovjetunie extra deviezen op waarmee
westerse technologie kan worden gekocht ten behoeve van de militaire opbouw van
de Sovjetunie, 3. De levering van pijpleidingen en ander materiaal op krediet dwingt
de westerse banken en economieën zich bijzonder welwillend op te stellen tegenover
de SU om aldus de terugbetaling van kapitaal en rente veilig te stellen, 4. De SU
profiteert als enige van de Oost-Westhandel.
De tegenargumenten luiden: 1. De Oost-Westhandel maakt ook de SU afhankelijk,
omdat het Westen de SU kan beroven van harde valuta door plotseling te weigeren
nog langer aardgas te kopen, 2. De Russen zouden
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veel meer moeten investeren in de landbouw om hun voedseltekorten te voorkomen,
indien de VS hun geen graan meer zouden leveren, 3. De Russen zouden hun reputatie
van betrouwbare handelspartner in de wereldeconomie voor jaren verspelen, als zij
niet zouden voldoen aan hun financiële verplichtingen, 4. Een handelsakkoord wordt
alleen afgesloten als beide partijen ervan profiteren.
Maar ook in de SU is verzet aangetekend tegen het Yamalproject. Als argumenten
werden aangevoerd: 1. De nationale hulpbronnen mogen niet voortijdig en tegen een
te lage prijs aan het Westen worden verkocht, 2. Kapitalisten die met een energiecrisis
kampen, mag men niet uit het slop helpen, 3. Nieuwe economische samenwerking
kan het Westen aanzetten tot economische oorlogvoering tegen de Sovjetbloklanden.
De argumenten van Sovjetvoorstanders van een harde koers vormen welhaast een
spiegelbeeld van de door de westerse ideologen tegen het aardgasproject geopperde
bezwaren.
De slotconclusie moge luiden, dat in de komende jaren de politieke en economische
belangen van West en Oost gebaat zullen worden door een West-West-consensus
over de voorspelbaarheid van het te voeren handelsbeleid tegenover de Sovjetunie.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

556

Forum
Van Isacker: Mijn land in de kering II1
Bij de bespreking van het eerste deel van dit werk was ons opgevallen dat het woord
‘geluk’ als een rode draad door het verhaal van Belgiës eerste drie generaties liep.
We hadden er waardering voor dat een beroepshistoricus, in een geschiedkundig
werk, de vraag naar het geluk van de mens centraal had gesteld. Het is inderdaad zo
dat de - niet onbelangrijke - vraag in welke historische periode het hoogste menselijk
geluk werd bereikt zelden in de vakliteratuur wordt gesteld - waarbij we in het midden
laten of dit berust op gebrek aan interesse of cynisme dan wel op de vrees de vaste
grond van de feiten, cijfers en juridische analyses te verlaten en in het drijfzand van
het subjectivisme terecht te komen. Dat Van Isacker dit laatste niet vreest en ook in
zijn grondig gefundeerde en doordachte werken onmodieuze vragen niet uit de weg
gaat blijkt ook uit dit tweede deel. Weliswaar zijn de sleutelwoorden - want er zijn
er nu twee - veranderd: ze heten thans ‘idealisme’ en ‘materialisme’. Dit betekent
allerminst dat een centraal thema ontbreekt, want de twee zijn elkaars tegenspelers
zodat alweer één leitmotiv domineert. Inderdaad, het materialisme is hier de
noodzakelijke tegenspeler van het idealisme, zoals de duivel in de middeleeuwse
mysteriespelen van God of de H. Maagd. In de Middeleeuwen echter werd de boze
geest steeds verslagen en was een happy end gewaarborgd. In onze tijd en voor ons
land schijnt dit er helaas niet in te zitten, want de opmars van het - Amerikaanse materialisme schijnt de auteur als onstuitbaar te beschouwen: het idealisme is dood
en de generatie der idealisten is met het einde van de Tweede Wereldoorlog ten onder
gegaan.
We staan hier voor een persoonlijke visie, een oordeel geveld over onze tijd vanuit
een bepaalde waardenschaal. Hoort zo iets wel in een werk van een gerenommeerd
vakhistoricus, auteur van ook onder vakspecialisten hoog aangeschreven studies?
Indien dit boek een stuk geleerde geschiedschrijving wilde zijn, zou dit uitgesproken
subjectivisme terecht worden afgekeurd, doch zo heeft Van Isacker het niet gewenst
en dat is zijn volste recht: ook een vakhistoricus mag zich in andere literaire vormen
tot het publiek richten, en schrijven als politicus, pamflettist, romancier of wat dies
meer zij en moet in het gekozen genre op zijn merites worden beoordeeld. Dat de
auteur hier niet als een onbewogen olympische Rankianer schrijft wordt door hem
zelf met nadruk gesteld: hij heeft mét ira et

1

Karel Van Isacker, Mijn land in de kering 1830-1980. Deel 2: De enge ruimte 1914-1980,
Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 278 pp., ill. (Mens en
Tijd. Verhandelingen onder redactie van Prof. Dr. K. Van Isacker).
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studio geschreven, hij heeft een boodschap (en schrikt er niet voor terug ze van de
daken te schreeuwen). ‘Hier gebeurde het projecteren van het heden op het verleden
gewild, om de verfoeilijkheid van het huidige bestel aan te tonen’, heet het op p. 5,
en op p. 233, onder de titel De einder, lezen we dat de auteur wilde aantonen ‘hoe
verfoeilijk het systeem is dat de mens tot slaaf maakte van een produktie waarop
slechts enkelen gedijen: geen sereen-objectief betoog werd hier bedoeld, maar een
aanklacht tegen wat en wie aansprakelijk is voor het onrecht in onze “naar de dood
gerichte beschaving”’. Van Isackers werk is m.a.w. geen geschiedenisboek, geen
historische roman en evenmin een filosofisch-historisch essay (in de trant van
Huizinga's In de schaduwen van morgen), maar een filippica, een requisitoir dat met
bewogenheid in het gelaat wordt geslingerd van de onverlaat op de beklaagdenbank,
het materialisme, beticht van moord (al of niet met voorbedachte raad) op een
beklagenswaardig, tot ons aller ongeluk ter ziele gegaan wezen, het idealisme.
Onduidelijk is wat de aanklager hoopt te bereiken: in de heropwekking van
Lazarus-de-idealist gelooft hij blijkbaar niet. Is het dan de bestraffing van de
schuldigen? Wellicht, doch hieromtrent bestaat wel enige onduidelijkheid, want de
met de vinger gewezen hang naar materiële welstand is een zo verbreid verschijnsel
dat bijna de hele samenleving op het matje zou moeten worden geroepen. Doch
misschien is het inderdaad Van Isackers overtuiging dat we allemaal collectief
schuldig zijn en was het dus eigenlijk zijn doel de staf te breken over een hele
generatie - haar politieke en financiële top zowel als de man in de straat, die als één
kudde bezeten zwijnen naar de dieperik holt (Luc. 8:33).
Een zo oprechte en door menselijkheid geïnspireerde aanklacht, neergeschreven
door een zo geleerd en gerenommeerd auteur als Van Isacker is een tijdsgetuigenis
op zichzelf, een noodkreet die duidelijk de angst en teleurstelling van velen verwoordt
en dus een signaal dat au sérieux genomen moet worden. Elk requisitoir heeft echter
zijn limitaties: het laat uiteraard maar één klok horen, en dat stoort de kritische lezer
die gelooft in het adagium audiatur et altera vox, ook de andere stem moet gehoord
worden. Van de inquisiteur kan men niet verwachten dat hij tegelijk beschuldigt én
verdedigt - alleen komedianten of schizofrenen zijn daartoe in staat. Doch wie zal
de verdediging op zich nemen? Hopelijk komt een even wel bespraakt laudator
temporis presentis aan het woord om de balans recht te trekken; wij zelf hebben noch
de bevoegdheid noch de geneigdheid deze taak op ons te nemen en zullen hier volstaan
met enkele vraagtekens en kanttekeningen.
De auteur gebruikt dikwijls de termen idealisme en idealisten zonder hun precieze
inhoud te analyseren. Nochtans staan we voor zeer belangrijke begrippen van onze
eeuw, waar zoveel revoluties werden gedragen door idealisten die hunkerden naar
de vrijheid, de sociale gerechtigheid of het zelfbestemmingsrecht der volkeren en
daarvoor alles veil hadden. Ze zijn echter - pijnlijke waarheid - keer op keer bedrogen
uitgekomen en door verborgen en minder verborgen verleiders schaamteloos
misbruikt. Men denke aan de Russische boeren die dachten allemaal kleine
landeigenaren te worden, aan de Russische arbeiders en soldaten die dachten dat hun
sovjets het bewind zouden voeren (en niet de almachtige, elitaire en bureaucratische
partij), aan de Duitse jongeren die aan de wederopstanding - ook de morele - van
hun land geloofden en in werkelijkheid in de klauwen geraakten van het bedrieglijke
en moordende regime dat men kent. Hier diende toch - liefst in de Europese context
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na het absolutisme van het Ancien Régime en het daarop volgende bewind der
burgerlijke notabelen, de sterke drank proefde van een actieve participatie aan het
grote drama van de politiek. Een zo massaal en internationaal verschijnsel als dit
messianisme - dat ‘begeesterd’ kon worden door monsters als Hitler en Stalin verdiende toch een diepere analyse en een kritischer benadering dan de nogal beate,
zij het wel hoofdschuddende en meewarige (zoveel idealisten zijn zo ver afgedwaald!)
sympathie die de auteur ten toon spreidt. Wanneer overigens ‘goede mensen’ en
‘idealisten’ in hun verlangen naar nieuwe structuren zo blind zijn dat ze het
hitleriaanse regime aanhangen, vraagt men zich toch af hoever politieke groenheid
kan gaan zonder onverantwoord avonturisme te worden, waarin vele (jonge) mensen
worden meegesleept die niet over dezelfde informatiebronnen beschikken als de
‘leiders’. Of had het nazi-regime in 1940 nog zijn ware gelaat niet getoond? De
Neurenberger Wetten, de in as gelegde synagogen en de inval in ‘Tsjechië’, waren
toch feiten die duidelijke taal spraken.
Tegenover het idealisme stelt de auteur het materialisme en dit laatste wordt
evenzeer verguisd als het eerste wordt opgehemeld. Ook hier ontbreekt een definitie,
laat staan een diepgaande analyse van het begrip. Het woord wordt blijkbaar niet
gebruikt in zijn technisch-filosofische zin (bekend sinds de Griekse Oudheid), doch
in de dagelijkse betekenis van (overdreven) gehechtheid aan materiële goederen.
Ook hier stellen we vraagtekens. De auteur zal wel niet bedoelen dat zijn medemensen
zich in de voorbije vijfendertig jaar uitsluitend voor materiële goederen hebben
geïnteresseerd en we in een maatschappij van barbaren leven, die geen oog heeft
voor kunsten en wetenschappen of het eigen cultuurpatrimonium. Wie b.v. de
realisaties heeft gevolgd van de Brugse Marcus Gheeraerts-Stichting of in de
St.-Walburgakerk aldaar de ademloze verrukking heeft geobserveerd waarmee een
duizendkoppig publiek de Vespro della Beata Vergine van Monteverdi volgde, weet
wel beter. De opvallende culturele vooruitgang en sociale emancipatie die ons land
(vooral Vlaanderen) sinds 1914 heeft beleefd, was gevestigd op de stevige materiële
basis van bloeiende handel en nijverheid en stijgende reële lonen, doch hiervoor
heeft de auteur geen oog: hij heeft het over ‘de zakenlieden die, door geen idealisme
meer gehinderd, het land naar de vernieling konden drijven’ (p. 125)2. In het spoor
van Lodewijk De Raet hebben veel politici de materiële vooruitgang bewust
nagestreefd als een conditie voor de maatschappelijke verheffing en het verhoogd
zelfrespect van de gewone mens en het lijkt ons dan ook onverantwoord dit als
hoera-materialisme af te doen: men kon toch niet maatschappelijk vooruitgaan en
het hogere culturele peil nastreven van de ons omliggende landen en tegelijk in de
economische achterlijkheid van het 19e eeuwse Vlaamse platteland blijven steken?
Dat multinationale bedrijven in die recente economische ontplooiing een grote rol
hebben gespeeld is nu eenmaal verbonden met de grootschaligheid van de huidige
wereldeconomie en haar massaconsumptie. Dat de hidden persuaders ons soms
verleiden tot nodeloze consumptie kan grif worden toegege2

Dit soort van collectieve veroordeling van een hele groep medeburgers komt helaas meer
voor. Zo wordt op p. 135 de indruk gewekt dat alle stedelingen die tijdens de bezetting op
het platteland voedsel haalden ‘woekerprijzen’ betaalden, terwijl wij uit eigen ondervinding
kunnen getuigen dat het niet heeft ontbroken aan landbouwers die hun surplus door hongerige
stadsmensen tegen zeer redelijke prijzen lieten ‘veroveren’ of totaal belangloos en uit pure
menslievendheid ‘stadsmusjes’ in huis namen en van het nodige voorzagen.
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ven, doch de drang van de massa om de technologische mogelijkheden ten volle te
gebruiken en zo een rijker, beweeglijker leven te leiden, wortelt toch in diepere
menselijke ambities dan de impact van reclameborden. Dat men trouwens niet alle
cultuurverlies op rekening van het materialisme kan plaatsen blijkt uit de door de
auteur (in woorden die velen uit het hart zijn gegrepen) betreurde en ‘beeldstormerij’
genoemde eliminatie van de Gregoriaanse liturgie door het Tweede Vaticaans
Concilie: blijkbaar zijn nog andere cultuurbarbaren aan het werk geweest dan de zo
verguisde handelaren!
De beruchte en door velen voorzichtig vermeden ‘hete hangijzers’ hebben, zoals
iedereen weet, voor Van Isacker juist een bijzondere aantrekkingskracht: ze geven
hem de gelegenheid heilige huisjes omver te stoten en het establishment aan de kaak
te stellen - een bezigheid die de Vlamingen sinds de dagen van Reinaert de Vos nauw
aan het hart ligt. Het hete hangijzer waaraan we hier denken heet de epuratie na de
oorlog of, in de woorden van de auteur, ‘het feest van de haat’. Het betreft een fase
uit het nationale verleden waarover nog omvangrijk onderzoek moet worden verricht
(bemoeilijkt door de ontoegankelijkheid van veel bronnenmateriaal) en het is o.m.
te hopen dat Prof. em. J. Gilissen, bekende rechtshistoricus en gewezen
auditeur-generaal, zijn plannen om een comprehensieve geschiedenis van de
naoorlogse zuivering te schrijven tot een goed einde brengt.
Dat de tomeloze ellende die de ongeprovoceerde Duitse inval over ons land had
gebracht bij de bevrijding tot een uitbarsting van woede tegen de bezetter en zijn
handlangers leidde, lag in de lijn der verwachtingen: de nazi's waren zelf
grootmeesters in de ophitsing en de exploitatie van haatgevoelens en hebben dan
ook geoogst wat ze hadden gezaaid. We staan hier overigens voor geen typisch Duits
fenomeen: sinds de Eerste Wereldoorlog was de opzweping van blinde haatgevoelens
tot een hysterisch en collectief paroxysme één van de meest angstaanjagende
fenomenen van onze ‘beschaving’ (en haar massapers). Voor ons blijft echter wel
de vraag of en in welke mate het Belgisch gerecht er in de na-oorlogse jaren in
geslaagd is de wettelijke normen van de procesvoering na te leven, d.w.z. de
beklaagden een fair trial te verzekeren, ook als buiten de gerechtszaal om bloed werd
geschreeuwd. Wie hierbij zou opwerpen dat het erg moeilijk was de principes van
de rechtsstaat te doen zegevieren, bedenke dat het juist in woelige, moeilijke tijden
is dat de rechtsstaat zich waarmaakt: hij moet zijn aanspraak op dat predikaat ten
allen tijde in stand houden en zijn onderdanen moeten steeds op de rule of law kunnen
rekenen. Het is niet goed genoeg dat dit alleen in rustige, probleemloze periodes het
geval is: een land waar de principes van de rechtsstaat nu eens wel en dan weer niet
worden gerespecteerd is geen rechtsstaat en, zoals men in de nood zijn vrienden leert
kennen, is het in tijden van spanning dat men ervaart of de justitie inderdaad recht
spreekt dan wel of ze een instrument of camouflage is voor politieke afrekening. Het
was terecht dat wie in oorlogstijd met de gratuïet binnengevallen vijand had
gecollaboreerd en hem o.m. onder de wapens had gediend, werd vervolgd en
veroordeeld, doch ook dit moest geschieden volgens billijke rechtspraak. Dat de
vijand en zijn handlangers die niet hadden geobserveerd is hierbij irrelevant, tenzij
men ons eigen rechtsbestel wil gelijkstellen met het Derde Rijk, dat de willekeur tot
principe had verheven.
De zuiveringsprocessen waren m.a.w. een goede gelegenheid om de superioriteit
van de rechtsstaat op de politiestaat te demonstreren. In hoeverre het Belgische
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door overhaaste indrukken n.a.v. individuele gevallen. Ons staat b.v. nog levendig
het proces van H.J. Elias voor de geest, waarvan we als student in de rechten enkele
zittingen hebben bijgewoond. Onze algemene indruk was dat aan de beklaagde
uitgebreide mogelijkheden werden geboden om zich ongedwongen te verdedigen en
op een hoogstaand juridisch en politiektheoretisch niveau met de openbare aanklager
te discussiëren: hier trad noch een Vishinsky noch een Fouqier-Tinville op. Doch dit
is maar één incidentele herinnering, het totaalbeeld moet nog in alle objectiviteit
worden getekend door deskundigen die zich objectief door het massale
bronnenmateriaal heen werken en ook volle aandacht besteden aan de gevallen waarin
gerechtigheid niet is geschied.
We zouden graag dit uit de hand gelopen opstel beëindigen met een op zijn kop
gezet citaat van Van Isacker zelf. Tegenover zijn uitspraak dat een ‘optimistische
geschiedschrijving verwerpelijk is als zij de boosaardigheid van het bestel zou
wegmoffelen’, stellen wij dat een pessimistische geschiedschrijving evenzeer voor
kritiek vatbaar is als zij hetzelfde zou doen met de goedaardigheid van het bestel: er
is in onze tijd ook veel goeds te ontdekken, zelfs voor wie niet simpel van geest is
en zonder roze bril rondloopt, doch die ontdekking heeft de auteur aan anderen
overgelaten3.
R. van Caenegem

Raoul C. van Caenegem en de geschiedwetenschap
Op 2 februari jl. werd de Gentse rechtshistoricus en medievist Raoul C. van Caenegem
door de Katholieke Universiteit te Leuven opgenomen in haar illustere galerij van
doctores honoris causa: een gelegenheid om ook hier even stil te staan bij de vraag
welke plaats deze historicus inneemt in de huidige geschiedwetenschap.
Schematisch gesteld kan men het métier opsplitsen in twee grote onderling
tegengestelde stromingen. Aan de ene kant vindt men een positivistisch geïnspireerde
richting, die met de uit Amerika overgewaaide econometrische geschiedenis of
Cliometrie en met de structuralistisch gekleurde histoire sérielle van de Franse
historici uit de Annales-familie onbetwistbaar haar stempel op de geschiedbeoefening
heeft gedrukt. Het gebruik van kwantificeerbare, met de computer te verwerken
gegevens staat hier hoog in het vaandel geschreven. Op deze manier immers denkt
men te kunnen komen tot een waardevrije historiografie, waar de historicus op een
volkomen onbevangen en afstandelijke manier zijn studieterrein kan betreden. Het
wetenschapsideaal van de natuurwetenschappen zou dus ook in de geschiedenis
gerealiseerd kunnen worden. Aan de andere kant zijn er de historici die meer
aanleunen bij het idealistisch historisme. Volgens deze groep bestaat er een
fundamenteel verschil tussen het onderwerp van de

3

De rijke iconografie, verzorgd door Marleen Pelckmans-Dierckxsens, Kristin Wildiers-Van
der Wee en Kristin Pelckmans-Van Dorpe, bestaat niet alleen uit tijdsdocumenten die de
realiteit soms beter weergeven dan met woorden mogelijk is, doch ook uit reprodukties van
kunstwerken (zoals het aangrijpende doek Genealogie van Frits Van den Berghe) die op een
andere doch niet minder valabele manier het interbellum illustreren.
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natuurwetenschappen en dat van de geschiedenis en moet er dus ook een grondig
verschil zijn in de benadering ervan. In het eerste geval bekijkt men zijn studie-object
van buitenaf, in het tweede daarentegen kan er slechts sprake zijn van een begrijpen
van binnenuit. De scherpe scheiding tussen de onderzoeker en het onderzochte valt
hier weg ten voordele van het bewustzijn dat er een nauwe verwantschap bestaat
tussen de historicus en de mens uit het verleden. Een schitterend en recent voorbeeld
uit deze stroming is Mijn land in de kering van Karel Van Isacker.
Zijn deze twee richtingen de uitersten in het spectrum van de geschiedbeoefening,
het middendeel wordt bezet door een grote groep individuele historici die zich niet
schijnen te bekommeren om een of andere ‘school’, maar die doorgaan met het
afleveren van degelijke erudiete werken op grond van een gewetensvol, ambachtelijk
bronnenonderzoek. Vanuit de twee vorige groepen bekeken zou men hier van
‘traditionele’ historici kunnen spreken.
De theoretische grondslagen van hun werk worden door hen niet of nauwelijks
geëxpliciteerd. In die zin zou men hen ook ‘naïeve’ historici kunnen noemen. Dat
wil niet zeggen dat zij niet kritisch zouden zijn, maar gewoon dat een bepaalde, toch
wel belangrijke wijze van kritisch zijn door hen wordt genegeerd. Ook wil ik hier
niet beweren dat het de eerste taak van de historicus als historicus zou zijn om zich
vragen te stellen over de draagwijdte van de historische kennis, maar toch lijkt het
mij evident dat het uitschakelen van deze reflectie op de duur moet leiden tot een
sterilisatie ook van de traditionele historische vraagstelling. Nu, dit laatste gevaar
geldt zeker niet voor Van Caenegem.
Op het eerste gezicht zou men nochtans geneigd zijn, de Gentse hoogleraar voluit
in deze laatste groep van historici te plaatsen. Maar bij nader inzien is zijn
plaatsbepaling toch niet zo eenvoudig. En met name het feit dat hij als een van de
weinigen in België ook een aantal geschiedtheoretische publikaties op zijn actief
heeft, maakt eigenaardig genoeg een oordeel niet gemakkelijker.
Als mediëvist en als rechtshistoricus verrichtte (en verricht) Van Caenegem
technisch hoogstaand onderzoek dat gedragen wordt door een uitgebreide eruditie.
Zijn studies b.v. over de geschiedenis van het strafrecht en het strafprocesrecht in
Vlaanderen, over de stadsprivilegies van Filips van de Elzas, hebben hem tot een
nationaal en internationaal erkende en onbetwiste autoriteit gemaakt. Ik meen niet
dat iemand dit kan ontkennen. Op basis van deze technische rechtsstudies zou men
hem kunnen catalogiseren als een schitterend ‘traditioneel’ historicus. Daarnaast zijn
er echter zijn grote synthesewerken zoals Over koningen en bureaucraten (1977) en
Geschiedenis van Engeland (1982) en zijn kentheoretische artikelen zoals De moderne
geschiedschrijving: een wetenschap zonder experiment (1969), Geschiedenis en
experiment (1973), Clio en de menswetenschappen: Alma Mater en verloren zonen?
(1974), Beschouwingen bij de geschiedenis van Engeland (1982). En daarmee betreedt
hij een breder terrein dan dat van de ‘traditionelen’.
Met de eerste twee boeken zette hij resoluut een stap naar het grote publiek. Dat
dit door de auteur bewust gebeurde en op een welbepaalde visie op de betekenis van
de geschiedwetenschap steunde, blijkt uit zijn artikel Clio en de menswetenschappen.
Daarin stelt hij dat de openbare opinie ontgoocheld is in de werking van het métier.
‘Men verwijt aan de geschiedschrijving - en haar positie gelijkt sterk op een dilemma
- dat ze, volgens de hoogste professionele eisen, technisch-perfecte antwoorden geeft
op vragen die de moderne samenleving haar niet stelt, maar dat ze op de vragen die
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haar wel, en met aandrang, gesteld worden, geen of eenzijdige en misleidende
antwoorden heeft gegeven, die de samenleving wei-
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nig voordeel hebben gebracht of zelfs hebben geschaad’4. Met enige restricties in
verband met het feit dat historici ook niet de ‘gouden sleutel’ hebben waarmee alle
raadselen van het wereldgebeuren ontsloten kunnen worden, kan Van Caenegem wel
begrip opbrengen voor deze vox populi. Hij is ervan overtuigd dat de historicus de
ogen niet mag sluiten voor de actuele kwesties waarbij het probleem van het
persoonlijke engagement niet over het hoofd gezien kan worden. Uit deze stellingname
volgt m.i. noodzakelijk het verwerpen van de geschiedenis als een waardevrije
wetenschap én het aanvaarden van de actieve betrokkenheid van de historicus in zijn
onderzoek. Dit blijkt trouwens ook uit sommige passages uit zijn synthese-werken.
Zo schrijft hij in in Over koningen en bureaucraten dat het zijn bedoeling is om aan
te tonen hoe de huidige politieke structuren tot stand zijn gekomen. En dit is geen
gratuite doelstelling, want ‘...wie (het verleden) negeert veroordeelt zichzelf tot
volslagen onbegrip van de wereld waarin hij leeft. Wie de studie van de geschiedenis
tegenwerkt, verbiedt of afschaft veroordeelt het volk tot onwetendheid en
manipuleerbaarheid’5. Een actuele bekommernis is hier duidelijk het uitgangspunt.
Ook en nog frappanter wordt de band tussen het heden en het verleden gelegd waarbij eigentijdse ervaringen van de auteur daadwerkelijk meespelen in zijn
interpretatie van het verleden - in zijn jongste boek over de geschiedenis van Engeland.
Zo b.v. in zijn beoordeling van Hendrik VIII. Tegen de wat hij noemt ‘door nationaal
gevoel geïnspireerde schoonpraterij’ in, omschrijft hij het regime van deze Tudor-vorst
als een tirannie. Doch hij voegt er onmiddellijk aan toe: ‘...het was een populaire
tirannie. Deze voor 19e-eeuwse historici onverteerbare en zelfs onvoorstelbare
paradox komt bij mensen van de 20e eeuw helemaal niet zo ongeloofwaardig over:
moorddadige dictaturen, gedragen door de hysterische bijval van de massa, behoren
tot de persoonlijke ondervinding van velen onder ons’6. Met dergelijke uitspraken is
Van Caenegem ver verwijderd van wat men bij de ‘traditionele’ historici graag noemt
‘het laten spreken van de feiten’ via een objectief, verifieerbaar onderzoek. Ook
plaatst hij zich hiermee duidelijk buiten het positivistische kamp. In het verlengde
hiervan ligt ook zijn afwijzing van elk determinisme in de geschiedevolutie. Zo keert
hij zich - in het raam van zijn studie over de Engelse geschiedenis - tegen het
geografisch en sociaal determinisme en zet hij zich dus af tegen diegenen die in de
geschiedenis een aantal historische wetmatigheden menen te kunnen vinden.
Deze vaststellingen nemen evenwel niet weg dat Van Caenegem op andere plaatsen
van zijn werk ervan overtuigd schijnt te blijven dat de historicus ‘de feiten op zich
genomen kan laten spreken’. Tot op zekere hoogte heeft hij hier natuurlijk gelijk.
Wanneer hij het cliché, dat Engeland als eiland met veel toegankelijke havenplaatsen
een grote zeemogendheid moest worden, ontkracht, gebeurt dit op grond van een
feitenonderzoek. En men zou kunnen zeggen dat hij in casu de feiten voor zichzelf
heeft laten spreken. Op dezelfde manier kan hij in zijn historisch-technische
rechtsstudies ook steunen op de feiten en kan hij zich op dit niveau van het
bronnenonderzoek, waar objectieve zekerheid heerst, inderdaad ‘zeker’ voelen. Maar
hier rijst m.i. wel een belangrijke vraag. Is men op dit niveau reeds aan
4
5
6

R.C. Van Caenegem, Clio en de menswetenschappen, in Tijdschrift voor geschiedenis, jg.
87, nr. 3, 1974, p. 328.
Over koningen en bureaucraten, Amsterdam-Brussel, 1977, p. 31.
Geschiedenis van Engeland, s-Gravenhage-Antwerpen, 1982, p. 173.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

geschiedschrijving toe of zit men hier nog maar in de voorbereidingsfase? Het
bronnenon-
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derzoek levert wel de stenen voor het gebouw, maar dit moet vervolgens nog
geconstrueerd worden en het geheel is meer dan de som van de onderdelen. De
discussie hieromtrent is wellicht reeds klassiek te noemen en ik wil er hier ook niet
verder op ingaan. Ik stel de vraag omdat Van Caenegem ze zelf ook naar voren brengt.
Hij vindt dat de historicus toch het terrein van het strikt objectieve moet durven
verlaten om ook plaats te geven aan het subjectieve en het waardegebondene. In zijn
grote synthesewerken zijn hiervan duidelijke voorbeelden te vinden naast toch ook
bladzijden die blijven steken in het louter factische, dus een waardegebonden naast
een waardevrije geschiedbenadering bij een en dezelfde auteur! Deze worsteling op
hoog niveau om deze twee onverzoenbare geschiedbenaderingen toch te verzoenen,
is al bij al een boeiend schouwspel en geeft aan het werk van Raoul Van Caenegem
een aparte plaats.
Raoul Bauer

Solidariteit met Centraal-Amerika
Van 20 tot 22 januari kwamen in Luzern 600 Zwitserse christenen samen om zich
over hun solidariteit met Centraal-Amerika te bezinnen. De meesten van hen
afgevaardigd uit basisgemeenschappen (Fribourg, Zürich, Luzern, Bern, Basel) of
actiegroepen rond solidariteit met de Derde Wereld (Wereldwinkel; Frères sans
frontières, Bananenactie, Nicaragua-comité, El Salvador-comité, Guatemala-comité).
Thema van de bijeenkomst: Verzet en Bevrijding, wegen van hoop. De organisatie
van de studiedagen was in de handen van een Luzernse student, doctorandus in de
theologie en animator van de ‘Theologische beweging voor solidaire ontwikkeling’.
Die had een hele staf van medewerkers uit de lokale groepen rond zich: energieke
twintigers en dertigers die er blijkbaar zonder moeite in geslaagd waren alle
leeftijdsgroepen, en vooral jonge mannen en vrouwen, bijeen te brengen rond het
ideaal van een weerbare Europese volkskerk in solidariteit verbonden met
Centraal-Amerika. Spandoeken met de afbeelding van de gekruisigde campesino
gaven duidelijk aan om welk verzet het ging, terwijl vinnige exhortaties als die van
de salvadoraanse bevrijdingstheoloog Jon Sobrino s.j. de wegen van hoop en belofte
uitstippelden. Sobrino, de theologische raadgever van wijlen Mgr. Romero7, riep de
aanwezigen op geen angst te hebben om zich in te zetten voor de armen: de
vredestichters zullen de door de zaligsprekingen beloofde vreugde smaken, ook als
dit voor hen vervolging meebrengt omwille van de gerechtigheid.
Ofschoon opgezet door de volkskerk, gaf de organisatie van de bijeenkomst blijk
van Zwitserse precisie. Er was dan ook heel wat voorbereiding aan voorafgegaan.
Meer dan driehonderd deelnemers kregen gratis logies in jeugdherbergen of bij
particulieren. Het ontvangstcentrum van de kantonale school van Luzern stond met
zijn lokalen en feestzaal ter beschikking voor de activiteiten bij de
plenumvergaderingen: meditatie en viering van de wil tot bevrijding, het beluisteren
van liederen en volksmuziek uit Centraal-Amerika, verzorgd door het gezelschap
Kim Lalat uit Guatemala, de discussie en stemming over actiepunten - vrijwilligers
losten elkaar daarbij af voor de simultaanvertaling uit en naar het Spaans,
7

Zie J. Sobrino, Profeta y martir de la liberacion. Oscar Romero, CEP, Lima, 1981.
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Frans en Duits. Een info-beurs met twintig standjes bood gelegenheid voor het
aankopen van boeken (o.a. de Duitse vertaling van alle werken van Ernesto Cardenal),
van brochures en studiemateriaal rond kerk, politiek, economie en mensenrechten,
van posters, fonoplaten en fotoboeken. Verder kon men inschrijven voor een van de
dertig werkateliers die ondergebracht waren in de vergaderruimten van alle parochies
van de stad. Daar werden ook de maaltijden gehouden, voor deze gelegenheid
vegetarisch om de verbondenheid met de behoeftigen uit te drukken. In elk van de
werkateliers leidden twee of drie gespreksleiders het thema in, dat nadien door de
deelnemers grondig besproken werd; video-films met recente informatie (b.v. het
pauselijk bezoek in Managua) lichtten het onderwerp toe; ook had men ervoor gezorgd
dat in elk atelier Zuid- of Centraalamerikanen aanwezig waren om vragen te
beantwoorden, b.v. Herman Lee Mrrjse uit de basisgemeenschap van Cuernevaca
en afgevaardigd door Mgr. Menendez Arceo van Mexico, Julia Esquivel, een
Guatemalteekse theologe, David Chavarria, medewerker aan het Centro Valdivieso
in Managua, Ramon Custodio, voorzitter van de mensenrechtencommissie in
Honduras. Een greep uit de in de werkateliers behandelde onderwerpen leert ons de
actualiteit ervan kennen en de zorg voor volledigheid bij de organisatoren: de sociale,
economische en politieke realiteit in Nicaragua, El Salvador, Guatemala en Honduras,
het bankwezen in Centraal-Amerika, multinationals en bananen, de interventie van
de VS in hun ‘voortuin’, de berichtgeving in pers, radio en televisie, het racisme en
de indio-culturen, pesticiden en honger, vrouwen in Centraal-Amerika, de kerken in
de VS, vredesbeweging, bevrijdingstheologie, mogelijkheden tot solidariteit,
basisgemeenschappen, de kerk in Nicaragua, kansen om iets voor de goede zaak te
doen binnen de structuren van de officiële kerk, bisschop Romero, de Wereldraad
van de Kerken en Nicaragua, Ernesto Cardenal en de bijbel, geweldloosheid en strijd,
vrede en ontwikkelingsbeleid, vredesbrigades, de Centraalamerikaanse cultuur, strijd
en tederheid.

Motie
Wie uit een van die werkateliers naar de plenumvergaderig kwam, kon direct verstaan
waar de zwaartepunten lagen van de motie die, door een bijzondere werkgroep
opgesteld, op de laatste dag ter goedkeuring aan de vergadering werd voorgelegd.
De motie gaat uit van de vaststelling die op opvallende wijze ontbreekt in het
rapport Kissinger omtrent Centraal-Amerika: nl. dat de uitbuiting in die landen
historisch teruggaat op een politiek van de industriële naties en nog het meest van
de VS, om de rijkdom te concentreren in de handen van weinig talrijke, maar machtige
oligarchiëen. Daardoor werd de economische afhankelijkheid van de
Centraalamerikaanse landen een feit, en werd de voortschrijdende verarming van
die landen een structuurelement van de wereldeconomie. In dit licht lijkt het heel
verdacht dat de huidige regering van de VS het steeds maar heeft over de beveiliging
van het eigen land en met het oog hierop ideologische, economische en militaire
maatregelen neemt om de wil tot zelfbepaling en zelfbestuur van de
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Centraal-amerikaanse volkeren de kop in te drukken8. Laten de VS niets onverlet om
de Nicaraguaanse regering te doen

8

Deze twee punten komen ook terug in de brief die de Belgische Commissie ‘Justice et paix’
op 20 januari aan de Amerikaanse ambassadeur te Brussel heeft gestuurd: ‘Bien que le rapport
Kissinger fasse état des causes fondamentales de l'instabilité politique en Amérique centrale,
tenant aux inégalités socio-économiques persistantes, il néaglige totalement dans l'analyse
des causes l'appui apporté depuis des décennies par le Gouvernement américain aux forces
oligarchiques qui ont directement contribué à la dégradation du niveau de vie de la majorité
de la population et aux violences qui en ont résulté. Il faut aussi déplorer que la perspective
dominante du rapport est celle de la sécurité des Etats-Unis, dont la sauvegarde pourrait,
selon le même rapport, justifier un appui militaire à des gouvernements qui n'ont pas la
volonté d'améliorer les conditions de vie de la population’.
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wankelen, dan zorgt hun militaire steun aan de niet door het volk gedragen regering
van El Salvador ervoor dat hier de bevrijding - en de lotsverbetering bij het volk wordt afgeremd. Volgens dezelfde logica krijgt de militaire dictatuur in Guatemala
de vrije hand om de indiaanse bevolking uit te roeien als deze voor haar rechten
opkomt. Naar buiten toe schermt de Amerikaanse regering met de verdediging van
de democratie en de handhaving van de economische orde, want communisme en
revoluties mogen niet geëxporteerd worden, maar omdat die strategie op eigen belang
gericht is, drijft ze alleen maar de spanningen op en maakt ze de groei van oorlog en
geweld onafwendbaar. De politiek van de eigen veiligheid gaat gewoon voorbij aan
de aspiraties van de Centraalamerikaanse volkeren om zelf een maatschappij op te
bouwen die alle burgers, en in de eerste plaats de armen, in hun menselijke
waardigheid respecteert.
Ten aanzien van deze feiten vraagt het document, in naam van de deelnemers en
vanuit een christelijke gevoeligheid, aandacht voor de moeilijkheden van de
christelijke basisgemeenschappen die zich inzetten in de strijd voor de bevrijding.
Tevens spreekt het uit naam van het Zwitserse volk zijn berouw erover uit dat het
zich pas zo laat gesolidariseerd heeft met de verontrechten in Centraal-Amerika: ‘We
schamen ons diep dat wij, als burgers van een van de rijkste landen van de wereld,
uit onwetendheid, angst, onverschilligheid of resignatie gedurende al die jaren
gezwegen hebben. Het treft ons diep dat onze kerken en regeringen, vanuit een vals
begrip van niet-inmenging, jarenlang stom zijn gebleven voor het onrecht, de
onderdrukking en de gruwelijke schending van mensenrechten en mensenwaarde.
Het laat ons geen rust dat wij pas zo laat zijn gaan beseffen dat er priesters en
basisgemeenschappen zijn die dagelijks met de dood worden geconfronteerd omdat
ze zich in de strijd hebben geworpen voor de bevrijding van mensen uit de
onderdrukking. Wij zien in hoe waar Mahatma Gandhi's uitspraak is dat “zwijgen
moordender is dan gewelduitoefening”. Wij verwijten ons bitter dat wij als enkeling,
als christelijke gemeente, als kerk en volk juist door te zwijgen medeschuldig zijn
geworden aan de situatie van geweld en onrecht die in de Centraalamerikaanse landen
heerst’.
Het hier beleden berouw is een belangrijk onderdeel in het bekeringsproces dat
nodig is voor de vestiging van het Rijk Gods op aarde. En de komst van dat Rijk te
realiseren is het uitdrukkelijke verlangen van de in Luzern samengekomen christenen.
Hun wil tot wereldverbetering steunt op het evangelische visioen van een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde. Dat visioen wekt in hen de overtuiging dat de inzet voor
gerechtigheid, liefde en vrede bij machte is om dood en ondergang te overwinnen.
Het voor de toekomst beloofde Rijk Gods komt nabij waar mensen in een concrete
historische context solidair voor elkaar opkomen en niet dulden dat weerlozen en
ontrechten het slachtoffer blijven van uitbuiting en onderdrukking. Zich wagen aan
dat visioen is geloof in het leven en geloof in God: ‘Wij geloven dat de schepping
verder gaat en dat onze inzet hierin haar zin vindt dat wij als instrumenten van Gods
geest het ware leven dienen. In een tijd waar ons alom de dood voor
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ogen staat en we ons de vraag stellen of alles niet te laat komt, is dit het fundament
van onze hoop’.
Hetzelfde geloof in de ‘God van het leven’, waar de Latijnsamerikaanse
bevrijdingstheologen zich op beroepen, doet de Zwitserse christenen neen zeggen
tegen de structurele mechanismen van onrecht. Heel concreet betekent dit de afwijzing
en veroordeling van:
- de interventiepolitiek van de VS in Centraal-Amerika en het stilzwijgende
‘dulden’ van die politiek door de meeste westerse regeringen, ook door die van
Zwitserland;
- de economische politiek van de industrielanden, en ook weer van Zwitserland,
ten aanzien van Centraal-Amerika, welke in plaats van gericht te zijn op de
basis-noden van die volkeren, uitsluitend de belangen van de kapitaalkrachtige
mogendheden dient;
- alle vormen van repressie tegen de burgerbevolking, zoals intimidatie,
gevangenneming, foltering, moord en uitroeiing, evenals het misbruik dat sekten
maken van de natuurlijke religiositeit van de mensen in Centraal-Amerika;
- de eenzijdige economische hulp aan Centraal-Amerika, die de daar heersende
machtsstructuren poogt te consolideren; de daarop gerichte politieke isolering van
Nicaragua en de ermee verbonden steun aan de contra-revolutionairen, samen met
de activiteiten van de CIA die erop uit is de vroegere verdrukking te herstellen;
- de eenzijdige en vervormde berichtgeving in Europa en de VS over de
gebeurtenissen in Centraal-Amerika, meer bepaald in Nicaragua en El Salvador; het
misbruik dat in dit verband gemaakt wordt van de Miskito-kwestie om verwarring
en angst te zaaien, en de manier waarop men met datzelfde doel munt probeert te
slaan uit de binnenkerkelijke conflicten in Nicaragua;
- de wapenleveringen aan de regeringen van Guatemala en El Salvador onder het
mom hiermee democratieën te steunen die er in feite geen zijn, aangezien ze de
bevolking onderdrukken en uitroeien; en dan ook de nieuwe verkiezingen in El
Salvador, waaruit de oppositie de facto is uitgesloten.
Is het neen duidelijk, dan ook het ja tot de doelstellingen die onze solidariteit
verdienen. De Zwitserse christenen beamen volmondig:
- het rechtmatige streven naar zelfbeschikking van de Centraalamerikaanse
volkeren en heel speciaal het recht van het Nicaraguaanse volk om de vruchten
van zijn revolutie te verdedigen (alfabetisatie, gezondheidszorg, herverdeling
van grondbezit, democratische bestuursvormen), desnoods met de wapens;
- de deelneming van Nicaraguaanse basisgemeenschappen en priesters aan de
uitbouw van nieuwe staatsstructuren;
- de keuze voor de armen in de kerk van El Salvador en haar inzet voor het
bevrijdingsproces, evenals de inspanningen van het volk aldaar om in de
‘bevrijde zones’ een nieuwe maatschappij te scheppen met eigen instellingen
en sociale ordening;
- de strijd van de indio's in Guatemala tegen culturele discriminatie en
volkerenmoord;
- het engagement van de velen die in de VS en in Europa opkomen voor de
mensenrechten in Latijns-Amerika.
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Acties
Maar beginselverklaringen blijven krachteloos, als ze niet uitlopen op concrete acties.
Daarom nam de vergadering het besluit om contact op te nemen met de Zwitserse
Bondsraad en met de katholieke en protestantse hiërarchie, ten einde hen tot handelen
te bewegen. Actiegroepen zullen er bij de politieke instanties op aandringen dat ze
de interventiepolitiek van de VS veroordelen, en langs diplomatieke weg stappen
ondernemen om de VS tot een politiek van ontspanning te brengen die de
vredesinitiatieven van de CONTADORA-groep niet langer afremt. Even-
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eens zal gevraagd worden dat de Bondsraad een rem zet op het deponeren in de
Zwitserse banken van sommen die duidelijk teruggaan op kapitaalvlucht uit
Centraal-Amerika. Verder zal gepleit worden voor ontwikkelingssamenwerking
tussen de Zwitserse staat en Nicaragua: daartoe zou het parlement naar ginds en ook
naar de overige Centraalamerikaanse landen een delegatie kunnen sturen. Ook zullen
actiegroepen de katholieke bisschoppenconferentie en de protestantse nationale
kerkraden wijzen op de noodzaak om zich resoluter uit te spreken voor de kerk van
de armen en voor de verdediging van de mensenrechten; en men zal zoeken naar de
mogelijkheden om kerkelijke hulpfondsen op te richten voor vluchtelingen in en uit
Centraal-Amerika. Kerkelijke delegaties zouden daartoe eerst ter plaatse kennis
moeten nemen van de toestand. Maar ook andere projecten kwamen van de grond.
De Zwitserse christenen verbinden zich ertoe om een of meer vredesbrigades (van
telkens 15 man voor twee weken) te sturen naar Jalapa in Nicaragua bij de grens met
Honduras. De bedoeling is dat deze brigades te midden van het oorlogsgeweld
geweldloos opkomen voor vrede, in samenwerking met de Amerikaanse groepen die
daar met hetzelfde doel opereren9. Soortgelijke vredesbrigades zullen ook naar
Guatemala trekken; de ondervinding leert namelijk dat waar zulke groepen post
vatten, de represaillemaatregelen tegen de burgerbevolking ophouden. Verder zal
men vrijwilligers recruteren voor de opvang van de Salvadoraanse vluchtelingen in
Honduras; die zouden ook feitenmateriaal moeten verzamelen betreffende de
schending van de mensenrechten om die te rapporteren aan de
mensenrechtencommissies in El Salvador en in Honduras (dat zelf stilaan een militair
bolwerk van de VS aan het worden is). Ten slotte zal men in de verschillende
Zwitserse basisgemeenschappen werk maken van de Romero-herdenking op 24
maart10. Bij die gelegenheid zal een brief met een oproep tot solidariteit worden
gericht aan alle christenen van Zwitserland. In Luzern is op die dag de uitvoering
gepland van pablo Neruda's Canto General op muziek van Mikis Theodorakis. Maar
eerder dan te mikken op het samenbrengen van sympathisanten, zal de vierde
verjaardag van de moord op Romero in het teken staan van het uitvoeren van concrete
taken: de organisatoren willen geld verzamelen voor twee projecten: steun aan het
oecumenische centrum Valdivieso te Managua en aan het centrum van de
mensenrechtencommissie in Honduras11. Ook de overschotten van de bijeenkomst
in Luzern zijn daar naartoe gegaan. Vooral beoogt men aan ‘vermenigvuldiging’ te
doen en een netwerk op te zetten van geëngageerde mensen die tijd en energie
vrijmaken voor actie, zodat de plannen rond vredesbrigades,
ontwikkelingssamenwerking, uitwisseling met Amerikaanse christenen en
Centraalamerikaanse basisgemeenschappen een zo effectief mogelijke uitvoering
krijgen. Wie groots denkt over het Rijk Gods, moet zorgen voor stevige fundamenten.
Georges De Schrijver
9

10

Zie Kerk en staat in Nicaragua, Streven, januari 1984, p. 303. In 1982 stuurde het
solidariteitsfonds van Zürich 40 vrijwilligers naar Nicaragua om er te helpen na de
overstromingen; in 1983 gingen 50 vrijwilligers meewerken aan de bouw van een brug in
Matagalpa; in januari 1984 vertrekken er nog eens 50 voor de ontginning van landbouwgrond
voor coöperatieven in Nicaragua.
Zie Kerk en staat in Nicaragua, Streven, januari 1984, p. 303. In 1982 stuurde het
solidariteitsfonds van Zürich 40 vrijwilligers naar Nicaragua om er te helpen
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Boekbespreking
Filosofie
W.N.A. Klever en M.D. Bremmer, Poortmans Repertorium der Nederlandse
Wijsbegeerte 1968-1977, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1983, 247
pp., f 39,90.
Het derde supplement op Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte,
dat in 1948 voor het eerst verscheen, heeft een enigszins andere opzet dan de
voorafgaande delen. Als gevolg van de groeiende hoeveelheid titels zagen de
samenstellers zich gedwongen de uitgebreide indeling, waarbij een titel vaak
meermalen zowel ons trefwoord als onder auteur werd vermeld, te vervangen door
een eenvoudiger systeem van verwijzing. De bibliografie is nu ingedeeld naar
historische en systematische deelgebieden en wordt verder ontsloten door een
uitgebreid namen- en onderwerpenregister, ongeveer op de wijze van het Repertorium
van het Leuvense Tijdschrift voor Filosofie. De vraag of een dergelijke toename in
het aantal publikaties ook wijst op een nieuwe bloei in de Nederlandstalige
wijsbegeerte moge hier blijven rusten in het onbesliste middengebied tussen hoop
en vermoeden. Wel lijkt de filosofie zich in de behandelde periode in een toenemende
belangstelling te hebben mogen verheugen, een tendens die zich ook daarna nog lijkt
te hebben voortgezet. Vooral met het oog op deze groeiende interesse van
niet-vakfilosofen was het een gelukkige gedachte om een speciale rubriek ‘vertalingen’
op te nemen, die met name in het filosofie-onderwijs zijn nut zal kunnen bewijzen,
ook al zal men de publikaties van de afgelopen zes jaar er uiteraard niet meer in
vinden.
Ger Groot

Jonathan Culler, On Deconstruction, Theory and Criticism after
Structuralism, Routledge & Kegan Paul, Londen, 1983, 307 pp.
Paul Ricoeur heeft eens opgemerkt dat er in de Verenigde Staten weliswaar sprake
is van een sterk opbloeiend filosofisch leven, maar dat deze bloei grotendeels buiten
de wijsgerige centra om gaat. Het zijn met name de letterenfaculteiten waar de nieuwe
filosofische impulsen worden gesignaleerd en opgenomen, en waar een boeiende
discussie is ontstaan met de recente Europese, vooral Franse, wijsbegeerte. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het denken van Jacques Derrida, dat zich toch al op
het grensgebied van filosofie en literatuur beweegt, vooral in dat milieu is aangeslagen.
Dat heeft echter tegelijk tot gevolg gehad dat de ‘deconstructie’, zoals zijn benadering
meestal wordt genoemd, vaak meer als literatuur-kritische dan als filosofische methode
wordt opgevat en aangewend. Ook in de hier al eerder besproken monografie
Deconstruction van Christopher Morris lag het denken van Derrida a.h.w. ingebed
in literatuurtheoretische discussies, en hetzelfde is in Cullers studie On Deconstruction
het geval. Toch, zo merkt ook Culler op, zijn de ‘implications of deconstruction for
the study of literature far from clear’ (180). Minstens in het werk van Derrida is de
deconstructie uitdrukkelijk ‘a strategy within philosophy and a strategy for dealing
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with philosophy’ (85) en het hart van Cullers studie bestaat dan ook uit een
nauwgezette weergave van enkele van de sleutelmomenten in diens
wijsgerigantiwijsgerig werk. Evenals Norris, maar uitgebreider en ‘technischer’,
weet hij het denken van Derrida op zeer heldere wijze samen te vatten, zonder te
vervallen in het gewilde obscurantisme van sommige continentale commentatoren
en anderzijds zonder diens gedachten door ál te naïeve simpli-
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ficatie te verraden of te ontkrachten.
De eigenlijke discussie over de literatuurkritische bruikbaarheid van de
deconstructie speelt zich voor Culler echter toch weer op Amerikaans grondgebied
af; hierin is niet Derrida, maar Paul de Man zijn gesprekspartner en het meest
intrigerende element daarin is misschien wel Cullers al eerder in het boek ontwikkelde
stelling dat ‘the most truly philosophical reading of a philosophical work... is one
that treats the work as literature... Conversely, the most powerful and apposite readings
of literary works may be those that treat them as philosophical gestures...’ (150).
Ger Groot

E.H. Gombrich, Ideals and Idols. Essays on Values in History and in Art,
Phaidon Press, Oxford, 1979, 224 pp., £9,95.
Ideals and Idols vormt het vijfde deel van de verzamelde artikelen van de
kunsthistoricus Ernst Gombrich. Het zijn echter niet alleen de kunstgeschiedenis en
de esthetica die in dit boek aan de orde komen, maar een hoogst gevarieerd scala aan
onderwerpen passeert de revue, gerangschikt onder twee hoofdthema's: Values in
History en Values in Art.
Onder de talrijke, hoogst stimulerende historisch-filosofische denkbeelden die
Gombrich naar voren brengt is vooral zijn discussie met Hegel interessant. In
tegenstelling tot deze accepteert Gombrich de categorie van ‘culturele interactie’
binnen de cultuurgeschiedenis (Hegel beschouwde elk cultureel tijdperk als wezenlijk
in zichzelf gesloten) en verzet zich mede als gevolg daarvan ook tegen de gedachte
dat de geschiedenis geïnterpreteerd zou moeten worden aan de hand van één bepaalde
sleutel (of dat nu de Geest of de klassenstrijd is). Een goed oog voor de
interactieprocessen én voor het individuele binnen de cultuur behoedt ons bovendien
voor een historicisme zoals dat door Karl Popper aan de kaak is gesteld. Wat het
esthetisch oordeel (Values in Art) betreft, pleit Gombrich, in een buitengewoon
levendige briefwisseling met Quentin Bell, voor een ‘kritisch relativisme’:
kunstwerken dienen beoordeeld te worden aan de hand van de canons die aan het
werk zelf inherent zijn. Daarmee wordt het oordeel niet afhankelijk gemaakt van de
persoonlijke smaak, noch van ‘stijlcriteria’, maar gebonden aan de maatstaven die
vanuit het cultuurtijdperk op a.h.w. ‘ondergrondse’ wijze aan het kunstwerk worden
overgedragen; een positie die opnieuw het midden lijkt te houden tussen een typisch
Angelsaksische ‘werkimmanente’ benadering en een meer continentale
‘cultuurhistorische’ interpretatie.
Tekenend voor Gombrich is zijn kritiek op het huidige academische milieu, waarin
naar zijn mening te weinig waardering bestaat voor algemene kennis en eruditie. Met
een parafrase op Bacon noemt Gombrich vier idoles waaraan de universiteit heden
ten dage mank gaat: een allesoverheersende drang tot kwantitatieve en statistische
gegevens (idola quantitatis), een slaafse fascinatie met alles wat nieuw is (idola
novitatis), een te grote afhankelijkheid van methodologische modes (idola temporis)
en tenslotte een versnippering van het academische veld in al te zelfstandige
deelgebieden (idola academica). Daartegenover pleit Gombrich voor een herstel van
een erudiete wetenschap en universiteit: ‘To exchange the cult of idols for the true
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religion of scholarship’ (122). Dat is een verzuchting die, ondanks de sympathie die
men ervoor mag koesteren, de tijd niet mee lijkt te hebben. Zeker is dat Gombrich
zelf, zoals in heel zijn oeuvre, ook met dit boek opnieuw een monument heeft
geschapen voor die eruditie die hij bepleit en waarvan hij zelf de levende belichaming
lijkt te zijn. In die zin zijn deze artikelenbundels (inmiddels is bij Phaidon ook al het
zesde deel verschenen, onder de titel The Image and the Eye) in de letterlijke zin
‘Unzeitgemässe Betrachtungen’. En dat pleit helaas meer tegen deze tijd dan tegen
de typische erfgenaam van 19e-eeuwse ‘Bildung’: Sir Ernst Gombrich.
Charo Crego

Jacques De Visscher, Kunst als spiegel voor de mens, Esthetisch ervaren,
begrijpen en interpreteren, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Amsterdam, 1983, 128 pp., BF. 395.
Wie zich inlaat met esthetica kan moeilijk om Kant heen. In het eerste hoofdstuk
geeft S. aan Kant dan ook de eer die hem toekomt. Maar de rest van het boek wordt
m.i. wel gedragen door de visie van een nog gro-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

570
tere leermeester, nl. Hegel: ‘De algemene behoefte tot de kunst bestaat in de gedachten
van de mens aangezien zij een manier is om de mens duidelijk te maken wat hij is’
(geciteerd op p. 44). De auteur biedt de lezer een praktisch voorbeeld van dit
zelfverstaan aan de hand van zijn persoonlijke beleving van een kunstwerk, Van
Eyck: Het Huwelijk van de Arnolfini's (p. 63 e.v.). Uit deze analyse blijkt heel
duidelijk dat ‘kunstwerken meer dan esthetische objecten zijn’ (p. 61). Het beste
paradigma voor de esthetische benadering is immers de menselijke ontmoeting,
‘omdat we slechts door onze ervaring van de intersubjectiviteit vatten wat expressie
en innerlijkheid betekenen’ (p. 79). Het afsluitend derde hoofdstuk is gewijd aan de
interpretatie van het kunstwerk. De theoretische uiteenzetting blijft hier te schetsmatig
wat erg nadelig uitvalt voor de bespreking van bijvoorbeeld, de ‘geëngageerde
hermeneutica’. De auteur toont zich het sterkst in zijn fenomenologische beschrijving
van de kunstervaring in hoofdstuk twee. Het is jammer dat hij hierbij niet even te
rade ging bij L. Vander Kerken: Religieus gevoel en esthetisch ervaren en Maar wat
is Literatuur? Het eerste werk had zijn fenomenologie kunnen ‘aufheben’; het tweede
had zijn beschouwingen gewijd aan de talige expressie meer kunnen doen aansluiten
bij de esthetische ervaring zelf. Beide werken hadden hem voorbij Kant nog meer
in de buurt van Hegel kunnen brengen. Het gebeurt niet vaak dat wij in ons taalgebied
een filosofisch essay te lezen krijgen over kunst. Dit boek voorziet dan ook
ongetwijfeld in een leemte.
Hugo Roeffaers

Theologie
J.T. Bakker en J.P. Boendermaker (red.), Luther na 500 jaar, (teksten,
vertaald en besproken) Kok, Kampen, 1983, 168 pp., f 34,50.
In het Lutherjaar dat achter ons ligt zijn we bestookt met postzegels,
herdenkingsdiensten en documentaires, die alle het belang wilden benadrukken van
deze zestiende eeuwse reformator. Met geen mogelijkheid durf ik ook maar te schatten
hoeveel artikelen en boeken er aan Maarten Luther zijn gewijd. Het boek dat we hier
voor ons hebben is er niet een dat onmiddellijk zal opgaan in de anonimiteit van die
ongelooflijke hoeveelheid publikaties waarmee het afgelopen jaar ons heeft
overspoeld. De bedoeling van dit werk is namelijk om Luther zelf aan het woord te
laten door het toegankelijk maken van een aantal teksten die in het Nederlands niet
of niet meer voorhanden zijn. Daarmee springt het dus al onmiddellijk in het oog.
Gelukkig is het niet gebleven bij het vertalen van die teksten alleen; de samenstellers
hebben er ook commentaar bij geleverd teneinde iets op te helderen van de historische
context waarbinnen de teksten zijn ontstaan en oorspronkelijk hebben geklonken.
De chronologische volgorde die men bij de presentatie van de teksten heeft
aangehouden zorgt ervoor dat eventuele ontwikkelingen in het theologisch denken
van Luther ook door de lezer zélf kunnen worden waargenomen.
Aan de hand van Adventspreken uit 1516 beschrijft K. Zwanepol de relatie tussen
‘Wet en evangelie’, het centrum van het reformatorische. Zijn leven lang heeft Luther
namelijk déze onderscheiding met waarachtig theologiseren verbonden. J.T. Bakker
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heeft de ‘Sermo de duplici iustitia’ (1518) gekozen, omdat ze buiten de kring van
specialisten niet erg bekend is. Bovendien dateert deze sermo - een tussenvorm van
preek en theologische verhandeling - uit de periode waarin Luthers theologische
meningen zich beginnen uit te kristalliseren. Roomskatholieken zullen de uiteenzetting
van Luther ‘over het hoogwaardig sacrament van het heilige ware lichaam van
Christus’ (1519) met gepaste nieuwsgierigheid opslaan en de toelichting erop van
F. Bos met de nodige interesse volgen.
Luthers commentaar op het Magnificat (1521), door vriend en vijand geroemd om
de theologische en literaire kwaliteit, wordt door Th. Bell van kanttekeningen
voorzien. Terwijl het in het Lutheronderzoek als een communis opinio geldt dat
Luther zijn uitleg in de Advent van 1520 is begonnen, meent Bell dat er aanwijzingen
zijn voor een datering in het begin van februari 1521. Met name de laatste paragraaf,
waarin wordt geschetst hoe Luther een nieuwe visie ontwikkelde op Maria en de
heiligen, lijkt mij bijzonder actueel! Belangrijk is de inleiding van J.P. Boendermaker
over de preken die Luther in de jaren 1523-1525 heeft gehou-
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den uit de vijf boeken van Mozes. Met name het begrip ‘allegorie’ krijgt de plaats
die het verdient binnen Luthers hermeneutiek. Uitvoerig gaat Th. Akerboom
vervolgens in op de verhandeling die Luther in 1525 schreef over ‘de geknechte wil’
als reactie op hetgeen Erasmus een jaar eerder had gepubliceerd over ‘de vrije wil’.
Deze zéér aanbevolen bundel wordt afgesloten met een opstel van H. Oberman uit
Tübingen over Luther, Israël en de joden.
‘Luther's kijk op de joden vraagt - aldus O. - om een nauwkeurige en kritische
beschouwing, juist vanwege zijn enorme uitstraling’ (p. 146). Eén van de conclusies
is dat, wil men Luthers houding in deze kwestie typeren, men van anti-judaïsme moet
spreken, en niet van anti-semitisme.
Voor ieder die met deze problematiek te maken heeft of krijgt een artikel dat goede
wegen wijst! Al met al moge duidelijk zijn dat men hier een boek in handen heeft
dat zijn prijs dubbel en dwars waard is!!
Panc Beentjes

Godsdienst
Hansjörg Bräumer, Das erste Buch Mose (Kapitel 1-11), R. Brockhaus
Verlag, Wuppertal, 1983, 237 pp., DM. 25.
In commentaren is het doorgaans zo, dat sterke momenten opeens kunnen worden
gevolgd door zwakke. Het is denk ik inherent aan het genre, want geen enkele geleerde
kan op een zó groot terrein als dat van de exegetische wetenschap overal kind aan
huis zijn. Ook in de deeltjes die in deze ‘Studienbibel’ met grote regelmaat verschijnen
is het niet anders; ups en downs volgen elkaar met een zekere regelmaat op. Wanneer
we dit deeltje over Genesis 1-11 bekijken, dan worden we geconfronteerd met een
uitleg die nauw aansluit bij het grote commentaar van U. Cassuto (1972-1974). Veel
opvattingen die bij de exegese van Genesis 1-11 tamelijk gemeengoed zijn geworden
vinden in dit deeltje hun bestrijder. In tegenstelling tot de gangbare uitleg wordt bij
voorbeeld verdedigd dat niet Gen. 2:4a, maar Gen. 2:3 het einde vormt van het eerste
scheppingsverhaal. Zo is er ook nogal wat kunsten vliegwerk voor nodig om het
zondvloed-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

572
verhaal toe te schrijven aan één en dezelfde auteur; Bräumer is van mening dat hij
het klaar heeft gespeeld zijn lezers daarvan te overtuigen. Als een uiterst zwak moment
beschouw ik zijn uitleg van Gen. 1:2 (‘de Geest Gods zweefde...’); er wordt slechts
een halve regel tekst aan gewijd, terwijl er voorwaar toch wel belangrijke zaken mee
verbonden zijn! Bij Gen. 1:16 (‘de beide grote lichten’) merkt de auteur op dat de
begrippen Zon en Maan in het verhaal niet genoemd worden (p. 50). Het wáárom
ervan laat hij op dat moment onbesproken, terwijl juist dát godsdiensthistorisch van
belang is voor de context van het verhaalde. Het wordt echter nog merkwaardiger,
wanneer hij ongeveer 20 regels verder opmerkt dat de zon en de maan in culturen
rondom Israël goden van de hoogste orde waren. Maar een verbinding tussen zijn
beide opmerkingen legt hij niet! Anderzijds krijgt de lezer bij tijd en wijle bijzonder
adequate informatie doorgespeeld. Dat is bij voorbeeld het geval bij Gen. 4:1, waar
niet alleen de technische term jada' (kennen), maar ook de joodse exegese terzake
nauwkeurig wordt weergegeven. Erg verhelderend is ook hetgeen bij die moeilijke
zin van Gen. 4:7 aan achtergrondinformatie wordt aangedragen. Bij het lezen van
dit commentaar werd ik herhaaldelijk gestoord door de vanzelfsprekendheid waarmee
oudtestamentische teksten worden gebruikt om het Nieuwe Testament of Jezus
Christus van bewijskracht te voorzien. Dat is namelijk één van de vooronderstellingen
die aan deze serie ten grondslag ligt: het Oude Testament lezen in het licht van het
Nieuwe Testament. Uiteraard is dat niet verboden. Wel vraag ik mij af of dát nu de
eerste betekenislaag van oudtestamentische teksten kan en mag zijn!!
Panc Beentjes

Pius Drijvers, Op zoek naar de Alef. Verkenningen op het gebied van de
joods-christelijke schriftbenadering, Gooi en Sticht, Hilversum, 1983, 128
pp., f 23. Verspreiding voor België: Scriptoria, Antwerpen, BF. 440.
Tussen de wijze waarop het christendom de Bijbel leest en uitlegt en de invalshoek
die het jodendom daarbij kiest gaapt vaak een brede kloof. Om die afstand te
overbruggen verschijnen er momenteel nogal wat publikaties op het terrein van de
rabbijnse exegestrevense. De bekende oud-testamenticus Drijvers neemt zijn lezers
daartoe mee in een meditatieve bijbellezing. Hij wil anderen deelgenoot laten zijn
van het geheim van de Schriften. De alef is de eerste letter van het Hebreeuwse
alfabet; de eerste letter ook van het woord Adonai (‘Heer’) en Elohim (‘God’). In de
rabbijnse Schriftbenadering roept deze letter dus onmiddellijk het geheim op van
Gods aanwezigheid, zowel in het leven van de mensen als in de woorden van het
Boek. Voor de gelovige jood is bij het Schriftlezen het enig werkelijk belangrijke:
in aanraking te komen met Gods ondoorgrondelijke aanwezigheid, een zoeken en
tasten naar wat Hij ons te zeggen heeft, zodat wij antwoord kunnen geven.
Aan de hand van enkele fundamentele bijbelse kernthema's (tora, messianisme,
sabbat, liturgie, man en vrouw) laat Drijvers zien hoe een langdurig bezig-zijn met
de rabbijnse bronnen een nieuwe diepte kan geven aan oude, bekende teksten. Veel
beter nog komt dat uit de verf in de drie hoofdstukken waarmee dit boek wordt
afgesloten: een meditatieve exegese van Genesis 22 en van Lucas 24. Dáár is namelijk
heel direct te zien hoe (over)bekende passages een extra dimensie krijgen, wanneer
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men ze eens niet leest volgens de klassieke, tamelijk kille, historisch-kritische
methode! Men ervaart er dat het ook mogelijk is de Schrift in een warme, emotionele
bedding tegemoet te treden. Daarin is de auteur zeker geslaagd. Toch wil ik deze
publikatie van een paar kanttekeningen voorzien. Het hoofdstuk over ‘Man en Vrouw’
(pp. 50-60) had mijns inziens wat breder uitgewerkt mogen worden. Dat geldt met
name voor het commentaar bij die cruciale passage uit Prediker 7:25-29. Zou de visie
van Norbert Lohfink (B.E.Th.L. 51, pp. 259-287) niet nog ándere vensters op deze
tekst hebben kunnen openen: ‘Sterker dan de dood is de vrouw...’? Of zit ik dan toch
stiekem weer op de lijn van de zogenaamde wetenschappelijke exegese? Gezien de
titel van het boek vind ik het erg jammer dat twee rabbijnse beschouwingen over de
alef door Drijvers niet zijn verwerkt. De eerste handelt over de alef die bedroefd is,
omdat de Schrift begint met een beth, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet.
God is hiermee nogal begaan en troost dan de alef met de belofte dat Hij ervoor zal
zorgen dat de Tien Woorden (Exodus 20) zullen beginnen met een alef. En aldus is
het ook geschied; de Tien Geboden beginnen met anoki (‘ik’). De
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andere rabbijnse opvatting zegt dat het Oude Testament gewoonweg niet met een
alef kón beginnen, omdat het woord aroer (‘vervloekt’) ermee opent. Daarom werd
de beth gekozen, de beginletter namelijk van baroek (‘gezegend’)!
In een boek als dit had ik graag een bibliografie gezien; het had een goede stimulans
kunnen zijn voor wie in deze lijn verder zou willen studeren. Het is mogelijk dat u
de inhoud van het boek reeds kent. Het laatste hoofdstuk is namelijk als artikel
verschenen in Schrift nr. 86 (1983); de overige werden in 1982 en 1983 als
‘leerhuizen’ gepubliceerd in het tijdschrift Tussen ons in.
Panc Beentjes

G.Th. Rothuizen, Scherven brengen geluk. Het ethos van Prediker, Ten
Have, Baarn, 1983, 184 pp., BF. 450. (Verspreiding in België: Uitgeverij
Westland, Schoten).
Op het boek Prediker - de Hebreeuwse titel is Qohelet - wordt de laatste tijd intensief
gestudeerd. Dat geldt trouwens voor héél het gebied van de zogeheten
‘Wijsheidsliteratuur’ van Oud-Israël. Het zou mij niet verbazen, wanneer deze
interesse direct te maken heeft met de kenmerken van het tijdsgewricht waarin wij
leven; allerhande vragen naar de zin van het bestaan worden klemmender dan
voorheen aan de orde gesteld. En in een geschrift als Prediker meent men dezelfde
sfeer aan te treffen. Aan de ondertitel van Rothuizens boek kan men al enigszins
aflezen dat de schrijver (1926) als ethicus verbonden is aan de Theologische
Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen. Men kan op
zoek gaan naar de ideale, nog intact zijnde vaas; maar in een tijd dat - evenals in de
dagen van Prediker (3e-2e eeuw voor Chr.) - voor menigeen God en gebod zich in
het donker lijken terug te trekken is een scherf al een heel bezit. Geluk en vreugde
zijn slechts bij stukjes en beetjes te genieten; maar zijn daarom nog niet minder
waardevol: scherven brengen geluk. Rothuizen die zich reeds in zijn jonge jaren
voelde aangetrokken tot de intrigerende wereld- en mensbeschouwing van het boek
Prediker is opvallend goed thuis in de exegetische kwesties waar dit geschrift - nota
bene de feestrol geworden voor het joodse Loofhuttenfeest!! - ons mee confronteert.
De lezer wordt meegenomen in een belezenheid die er
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niet om liegt. Zowel de gerenommeerde bijbelcommentaren als meer populaire
publikaties komen uitvoerig over het voetlicht. Maar ook in de moderne literatuur,
met name de poëzie, weet de auteur zijn weg. Toch is het juist die enorme belezenheid
van de auteur die mij gaandeweg in het boek begon te irriteren. Er worden wel érg
veel autoriteiten in stelling gebracht, aan elkaar getoetst en tegenover elkaar gezet.
Dat is nu eenmaal het gevolg van schrijvers verlangen (p. 12) om een boek zónder
voetnoten aan zijn publiek te presenteren.
Wanneer ik moet inschatten voor welke lezers dit interessante, erg ad rem
geschreven werk het meest geschikt lijkt, dan komen met name degenen in aanmerking
die zich in een of andere vorm al iets over dit moeilijk bijbels geschrift hebben eigen
gemaakt. Voor beginners vind ik het echt heel moeilijk om met behulp van deze weliswaar gelukbrengende - scherven enigszins vertrouwd te raken met de
gecompliceerde wereld van Qohelet.
Een uitvoerig register van Bijbelplaatsen is een goede steun; men kan erdoor op
het spoor komen van bepaalde interacties die er tussen teksten bestaan (of gelegd
worden). Het boek in zijn totaliteit is een moedig initiatief dat bewondering afdwingt!
In de uitstekende literatuuropgave (pp. 181-184) vindt men talloze publikaties die
voor een verdere studie van belang zijn. Jammer dat men de auteur niet heeft
geattendeerd op het verslagboek van de Leuvense Bijbeldagen (augustus 1978): M.
Gilbert (red.). La Sagesse de l'Ancien Testament (B.E.Th.L. 51). Daarin vindt men
namelijk een bijdrage van Norbert Lohfink (pp. 259-287), waarin deze voor Qoh.
7:26a de vertaling verdedigt: ‘Sterker dan de dood is de vrouw...’. Zo ontstaat er een
héél andere sfeer dan dewelke men in de gangbare bijbeledities aantreft (‘Bitterder
dan de dood is de vrouw...’). Over het verwante thema in Hooglied 8:6 schreef N.J.
Tromp een beschouwing in dezelfde bundel (pp. 88-95).
Panc Beentjes

H. Mulder, Klein lexicon van bijbelse namen, Kok, Kampen, 1982, 132
pp., f 19,90.
Lezend in de bijbel kom je ettelijke duizenden persoonsnamen en aardrijkskundige
aanduidingen tegen. En aangezien namen
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vaak iets onthullen van het wezen, de taak of de toekomst van een persoon, is het
van fundamenteel belang de betekenis van de namen te betrekken in de uitleg van
de bijbelteksten. In vergelijking met Het Bijbels Namenboek van J. Wijchers en S.
Kat, dat ongeveer tegelijkertijd verscheen en besproken is in de decemberaflevering
van 1982 (pp. 280-281), valt mij op hoe Mulder van veel méér namen de etymologie
vermeldt. Af en toe vind ik zijn woordafleidingen ook beter, zoals bij voorbeeld bij
Kenanja (I Kron. 15:22. 27), dat hij weergeeft met ‘de HERE stelt vast’ (p. 76),
terwijl Wijchers-Kat dezelfde naam verklaren als: ‘Bescherming van J’ (p. 159). De
naam Jefunne (Num. 136) betekent volgens Wijchers-Kat: ‘J' wordt verzoend’ (p.
134), terwijl Mulder een mijns inziens betere etymologische afleiding geeft: ‘hem
die de weg gebaand wordt’ (p. 67). De in 2 Kon. 19:12 (Jes. 37:12) genoemde stad
Resef krijgt bij Wijchers-Kat de betekenis: ‘haast’ (p. 218), waar Mulder echter
gekozen heeft voor ‘vesting’ (p. 100), een interpretatie die mij inderdaad als juister
voorkomt. Op sommige punten laat Mulder het echter opvallend genoeg afweten;
bij voorbeeld bij Kinneret (p. 77), terwijl de betekenis ervan vaststaat, namelijk ‘harp’
(men denke aan de vorm die het meer van Gennesaret heeft!). Ook vraag ik mij af
waarom het Klein lexicon bij voorbeeld de schrijfwijze Abidam volgt (p. 16), terwijl
alle Nederlandstalige bijbeluitgaven deze persoon als Abidan kennen (Num. 1:11),
een schrijfwijze die Mulder óók niet als synoniem opvoert.
Een voordeel ten opzichte van Het Bijbels Namenboek is, dat Mulder ook een
(apart) register bevat op namen die in de zgn. apocriefe (rk.: deuterocanonieke)
boeken van het Oude testament voorkomen. Ik vermeld dit uitdrukkelijk, omdat het
lexicon helaas geen inhoudsopgave bevat en deze extra service derhalve - ten onrechte
- onopgemerkt zou kunnen blijven. Overigens vinden we ook in dát register af en
toe foutieve informatie. Dat is bijv. het geval bij de naam Euergetes (p. 126). Met
deze in de Proloog op Jesus Sirach genoemde Egyptische koning kan nimmer
Ptolemeüs III bedoeld zijn, zoals Mulder waarschijnlijk acht. Deze vorst regeerde
gedurende ‘slechts’ 25 jaar (246-221 voor Chr.) en kan dus nooit een ‘38e
regeringsjaar’ hebben gekend. De bedoelde Euergetes is Ptolemeüs VIII, die van 171
tot 117 voor Chr. geregeerd heeft.
Tenslotte nog een enkele opmerking over de naslagfunctie van dit lexicon. Om de
omvang van dit boek binnen redelijke perken te houden werd besloten om bij namen
die méér dan vijf maal voorkomen de tekstverwijzing naar de betreffende bijbelplaats
te laten vervallen. Men kan de naamlijst dus niet als concordance benutten, want van
bij voorbeeld Aäron, Mozes, Jesaja wordt alléén de plaats genoemd waar zij voor
het eerst in de bijbel ter sprake worden gebracht. Kortom, een nuttig lexicon, dat
men gezien de soms ontbrekende of aanvechtbare etymologieën en de onvolledige
verwijzingen naar bijbelplaatsen altijd in combinatie met andere literatuur dient te
gebruiken.
Panc Beentjes

Rudolf Boon, Hebreeuws Reveil. Wat bracht christen-theologen rond 1500
in de leerschool der rabbijnen?, Kok, Kampen, 1983, 208 pp., f 29.
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In christelijke kring bespeurt men, niet alleen onder vaktheologen, maar meer nog
onder zeer geïnteresseerde ‘leken’ een enorme belangstelling voor het Oude Testament
en zijn taal alsmede voor al wat daarmee samenhangt; dus ook een nieuwe aandacht
voor Talmoed en Midrasj. Deze hedendaagse situatie overdenkend raakte Boon in
de ban van dat ándere Hebreeuwse reveil, dat zijn opkomst beleefde op de grens van
de 15e naar de 16e eeuw. Vruchtbare voedingsbodem was natuurlijk het humanistisch
beginsel ‘Ad fontes’ (terug naar de bronnen), dat niet alleen gold voor de literaire
erfenis van het antieke Griekenland en Rome, maar evenzeer voor Israëls erfgoed,
de Heilige Schriften. De pas uitgevonden boekdrukkunst heeft aan dit reveil een niet
te stuiten uitstraling gegeven. Het is dan ook zeker geen toeval dat met Daniël van
Bomberghen, pionier en grootmeester van de hebreeuwse typografie, het boek van
Boon wordt geopend (pp. 7-27). Een indrukwekkende beschrijving van een groot
aantal christen-hebraïsten uit die dagen vormt daarna het hoofdbestanddeel van de
studie. Eerst maken we vluchtig kennis met een drietal leerlingen van de joodse
taalgeleerde Eliah ben Asjer ha-Levi (te weten: Da Viterbo, Muenster en Fagius).
Grote aandacht krijgen Johannes Reuchlin, vader der christen-kabbalisten (pp. 44-59)
en Giovanni Pico della Mirandola (pp. 60-69). Tegen de tijd dat de lezer zich begint
af te vragen of en zo ja, wanneer de auteur nu eindelijk de
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vraag uit de ondertitel van het boek zal gaan beantwoorden, wordt hij op zijn wenken
bediend: het zijn vier niet altijd even verheven beweegredenen geweest die de
christen-theoloog voerden naar de leerschool der rabbijnen (pp. 70-78). Eén van die
drijfveren was namelijk de wil om joden tot het christelijk geloof te bekeren van
binnen uit. Zo werden belangrijke joodse commentaren op het O.T. door christelijke
theologen met zorg bestudeerd met het oog op zwakke schakels in die joodse uitleg.
Van die passages werd dan een bloemlezing samengesteld die door christenen kon
worden gebruikt om tegenover joden het gelijk aan hun kant te krijgen. Op
voorbeeldige wijze vindt men staaltjes van een dergelijke christelijke bekeringsdrang
uitgewerkt in het onlangs door P.W. van Boxel te Tilburg verdedigde proefschrift
Rabbijnenbijbel en Contrareformatie (Gooi en Sticht, Hilversum, 1983, 184 pp., f
29,50). Nadat Boon in een tussentijdse balans een voorlopig antwoord heeft gegeven
op zijn ondertitel, neemt hij ons in een aantal hoofdstukken mee naar Engeland, waar
we kennis maken met John Selden, John Lightfoot en John Toland, en vervolgens
naar Frankrijk, waar Claude Fleury, Jacques Basnage en Richard Simon als
exponenten gelden van het Hebreeuwse Reveil. Enerzijds zien we hoe er op de grens
van de 17e naar de 18e eeuw een verlangen ontstond ‘om het bijelse Israël te kiezen
als model van verheven menselijkheid, onbedorven natuurlijkheid en redelijkheid’
(p. 143). Anderzijds constateren we een drang om zo objectief mogelijk de
geschiedenis te bestuderen en te beschrijven die het joodse volk alsook het O.T. in
zijn tekst, vertaling en uitleg hebben doorgemaakt. Maar met de opkomst van de
Verlichting raakten al die indrukwekkende folianten van de christen-hebraïsten in
het vergeetboek. Het Hebreeuws Reveil, stellig één van de beste hoofdstukken uit
de bewogen geschiedenis van wat zich tussen Israël en de kerk heeft afgespeeld, was
verleden tijd. De laatste bladzijde van dit interessante, voor christenen hier en daar
zeker ook beschamend, boek bevat een emotionele, dringende oproep van Boon om
uit deze loop der historie lering te trekken. Het boek bevat een zéér uitvoerige
bronvermelding (pp. 156-197) die per hoofdstuk geordend is. De werken zijn niet
alfabetisch of chronologisch geordend, maar - zo lezen we merkwaardigerwijze pas
op p. 198! - ‘naar de betekenis van de publikaties voor het betreffende onderwerp’.
Aangezien echter, waarschijnlijk om de kosten te drukken, de titels niet cursief zijn
gezet, maar in hetzelfde lettertype, is deze uitvoerige bibliografie helaas nogal
onoverzichtelijk. Ook komt het mij als zéér vreemd voor dat dit boek, waar je per
pagina gemiddeld 10 tot 15 persoonsnamen tegenkomt en voorts nog eens ca. 10
boektitels op elke bladzijde, geen enkel register bevat, terwijl het juist een ‘Fundgrube’
had kunnen zijn om allerhande zaken in na te slaan! Tenslotte vind ik na lezing van
het hele boek de ondertitel enigszins verwarrend; er wordt in de tweede helft immers
ook ruimschoots aandacht besteed aan hetgeen zich in de 17e en 18e eeuw heeft
afgespeeld. Ondanks deze kritische opmerkingen van harte aanbevolen!
Panc Beentjes

Film
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P. Livingston, Ingmar Bergman and the Rituals of Art, Cornell University
Press, Ithaca/London, 1982, 291 pp., $25,95.
Dit is een academisch-degelijke studie over de films van Ingmar Bergman.
Teleurstellend, omdat dit boekje de indruk zou geven dat er inderdaad weinig nieuws
te vertellen valt over de Zweedse grootmeester, terwijl nu misschien meer dan ooit
een frisse benadering van dit fenomeen - Bergman welkom zou zijn. Dat S. daar niet
eens een inspanning voor doet, zonder meer de inzichten die de hedendaagse
filmtheorie hem ter beschikking stelt negeert en braafjes thematische clichés zit te
spinnen en te ontspinnen, is eens te meer een illustratie van de aparte status die
Bergman bereikt heeft: het lijkt niet eens meer noodzakelijk hem als filmmaker te
beschouwen, te beseffen dat het hier om film handelt (en niet bijv. om literatuur).
Reeds 20 jaar geleden deed Jos. Burvenich dit bij ons en kon toen reeds op
verantwoorde kritiek aanspraak maken.
Eric de Kuyper
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Secularisatie en katholieke school
R. Lenaers
Dit artikel begint met een stelling die zoals elke stelling tegenspraak kan en mag
uitlokken. ‘In onze geseculariseerde maatschappij moet de katholieke school haar
doelstellingen hoogdringend nieuw definiëren en dien overeenkomstig haar
werkwijzen aanpassen. Ze is immers geboren in een andere maatschappijvorm, een
door het christendom gedoopte en gevormde, en zonder een nieuwe positiebepaling
verliest ze in de nieuwe maatschappij samen met haar vroegere vruchtbaarheid ook
haar bestaansreden en haar bestaansrecht’.
Dat is niet alleen een hele mond vol, maar klinkt bovendien uitdagend en
aanmatigend. De tegenspraak die dat uitlokken moet, kan de stelling zuiveren en
nuanceren. Maar eerst moet de stelling worden toegelicht en met argumenten
geschraagd. Begrippen als geseculariseerde maatschappij, nieuwe positiebepaling
en aanpassing van werkwijze vragen om invulling, anders blijven het lege categorieën.
Vooraf zij gezegd dat de katholieke school met dat herzieningsproces en de daaruit
voortvloeiende praxis al een aanvang heeft gemaakt. Maar dat gebeurt teveel op de
tast, pragmatisch, zonder gefundeerd inzicht en dan ook veelal weinig consequent.
De latente tegenspraken tussen de oogluikend toegestane of schoorvoetend ingevoerde
aanpassingen en de onderhuidse of in het schoolreglement neergelegde
opvoedingsprincipes, geërfd van de pioniers van de katholieke school, zijn dan ook
legio. In een dergelijke tweeslachtige pedagogie wordt vandaag uiteengerafeld wat
gisteren geweven is. ‘Ohne klare Zielsetzungen muss jedes erzieherisches Tun
fruchtlos bleiben’1. Dit opstel wil pogen die veranderde doelstellingen te formuleren.
Het is maar een van de vele opstellen over de katholieke school welke nu als
krokussen uit de grond schieten. Het is niet belangrijker of diepzinniger dan de
andere. Het is maar één krokus uit de vele, maar dan toch een met een eigen kleur.
Die eigen kleur dankt het aan zijn eigen uitgangspunt: het grondig au sérieux nemen
van de verbijsterend

1

K. Erlinghagen, Vom Bildungsideal zur Lebensordnung, Freiburg, 1960, p. 139.
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diepe cultuurverandering waarin de westelijke wereld sinds een paar eeuwen betrokken
is en die secularisatie heet.

Een proces dat secularisatie heet
Wat is er namelijk aan de hand? Als we ons beperken tot het Secundair Onderwijs,
dan constateren we dat zo goed als alle scholen van het katholieke onderwijs in ons
land opgericht zijn door priesters of religieuzen, met heel uitgesproken godsdienstige
bedoelingen. Geformuleerd in de taal van die pioniers luiden die: via onderwijs, ook
van de zgn. profane vakken, en via de hele schoolordening en schoolsfeer, de morele
en godsdienstige voorstellingen en praktijken die de kinderen thuis en voor een stuk
ook in de maatschappij meekregen, zo vast te verankeren dat ze tot op het sterfbed
standhielden, en elk kind te vervlechten in het grote kerkelijke weefsel, waarin elkeen
de anderen zou steunen, vasthouden en beveiligen. Daarvoor hebben de stichters en
de generaties van opvoeders na hen hun leven ingezet. Ze hebben daarvoor alles
achtergelaten, zijn toegetreden tot een gemeenschap die juist dat nastreefde, hebben
gewerkt zonder salaris, zonder promotie, zonder carrière, zonder gezin en eigen
kinderen, om des te beter in dienst te kunnen staan van andermans kinderen, in de
hoop dat dezen de zegeningen en de veiligheid mochten erven een levend lid te zijn
van de katholieke kerk en zo op de weg naar het eeuwige leven, en dat daardoor de
maatschappij christelijk mocht blijven of christelijker worden, tot meerdere eer en
glorie van God, het A.M.D.G., dat vroeger op rapporten en huiswerk prijkte, maar
dat de hedendaagse mens niet eens meer thuisbrengen kan.
Dit is geen idealisering en nog minder een karikatuur. Men kan al die formuleringen
lezen bij de stichters van de talrijke onderwijzende congregaties of in de
schoolreglementen van de 19e en de vroege 20e eeuw. Het is puur de inspiratie van
het begin, maar nog in de formuleringen van het begin. Die inspiratie van het begin
moeten we hoeden, want zij alleen geeft de christelijke school haar eigen gelaat.
Maar de formulering en de eruit volgende praxis moeten plaats maken voor een meer
eigentijdse. Wat nu volgt, gaat daarover.
Het onderwijs als snelweg om van beginnende kerkleden definitieve kerkleden te
maken, vergde afscherming van die potentiële gelovigen tegen andere en meer
wereldsgerichte opvattingen, en dat des te meer naarmate die andere opvattingen
zich luider lieten horen. Tot de 19e eeuw klonken de stemmen daarbuiten nog niet
te luid: met de ramen te sluiten en zelf
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hard te spreken slaagden de opvoeders erin die vooralsnog voldoende te dempen,
zodat het was als waren ze er niet. Toch waren die stemmen er al in de 18e eeuw, de
stemmen van de Aufklärung, de cultuur die in de 15e eeuw in Europa verwekt is en
in de 16e geboren, maar nog twee eeuwen groeitijd nodig heeft gehad om mondig
te worden en haar stem te kunnen verheffen. Waartegen te verheffen of waarvoor?
Tegen het wereldbeeld van het voorwetenschappelijke verleden, met zijn opdeling
van de werkelijkheid in twee werelden: die van God of de goden, het zalige hierboven,
waar almacht, alwetendheid, heiligheid, volkomenheid, souvereiniteit, eeuwigheid
thuis zouden zijn, en de menselijke, die van de onmacht, blindheid, zondigheid,
verlorenheid, afhankelijkheid, vergankelijkheid, het onzalige hierbeneden, het
tranendal, waar men gelukkig op die andere wereld mocht rekenen en hopen, en dan
ook alles daarop moest richten. Ook tegen de bevoogding van de mens door machten
die zich op die andere wereld beriepen, koningen krachtens goddelijk recht of een
door God gemandateerde, beschermde en onfeilbare kerk, een bevoogding die dan
ook de strijdkreet verwekte ‘Ni Dieu, ni maître’. En waarvoor? Voor alles wat met
dat nieuwe levensgevoel geboren was: democratie, verandering, verbeelding, toekeer
tot de aarde, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, en leve de mens!
Waar de wetenschap binnen deze wereld de oorzaken en de verklaringen vond
waarvoor men vroeger naar de andere wereld verwees, en haar dochter, de techniek,
de problemen oploste waarvoor men vroeger de andere wereld te hulp riep, werd die
andere wereld eerst onwerkzaam, daarna onwerkelijk. En waar sinds de renaissance
de centrale plaats en de onaantastbare waarde van de mens hoe langer hoe evidenter
begon te worden, zoog dat nieuwe centrum steeds sterker inzet en tijd naar zich toe
ten koste van de dienst van een God die in zijn traditionele inkleding
noodzakelijkerwijze als een concurrent van die mens verschijnen moest. Leve de
mens, en God is dood. Een nieuwe cultuur maakte zich op om de middeleeuws
christelijke af te lossen.
In de loop van de 19e eeuw werd de druk van die nieuwe levensbeschouwing hoe
langer hoe sterker. Maar tot diep in de 20e wist de strijdende kerk, moeder en
behoedster van de christelijke avondlandcultuur, door zich dieper in te graven, stugger
te verzuilen en alle reserves in te zetten, die druk nog te weerstaan. Daartoe moest
ze wel haar frontlijn verkorten en veroverd gebied prijsgeven, door de erkenning van
de autonomie van een aantal levensdomeinen als wetenschap, kunst, economie,
politiek. Maar ze hield nog min of meer stand. En binnen haar perimeter bloeide het
rijke Roomse leven nog voort. Tot voor een kwart eeuw. Toen brak de
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frontlijn overal tegelijk en het nieuwe denken drong als een stortvloed binnen. Waar
vroeger alleen individuen of beperkte groepen door de Aufklärung heen gingen en
ontoegankelijk werden voor leerstellingen en maningen van een
voorwetenschappelijke godsdienstigheid, is heel onze cultuur bezig erdoorheen te
gaan. En straks zijn er geen twee culturen meer die elkaar bekampen, een
godsdienstige, met haar zwaartepunt in een andere wereld, een humanistische, met
haar volle gewicht hier, maar nog slechts één: deze laatste. En zoals K. Rahner het
al in de jaren vijftig voorzag en beschreef, zullen de christenen in de cultuur een
diaspora vormen, zaad in de grond, zoals ze het geweest zijn in het begin toen ze
uitgezaaid werden in de laatromeinse beschaving, levenskrachtig en vruchtbaar.
Dit is de zeer geschematiseerde voorstelling van een proces dat secularisatie heet
en dat men alleen in een zeer lijvig boek enigszins recht kan laten wedervaren. Wat
zijn nu daarvan de gevolgen voor het publiek dat de katholieke school bevolkt?

De leerlingen waarvoor de katholieke school opgericht is bestaan niet
meer
Praat met leerlingen van de hoogste klassen. Hun ouders hebben nog tamelijk
probleemloos de christelijke voorstellingen van hun eigen ouders overgenomen en
die nog moeitelozer die van het geslacht daarvoor. Maar in die geloofsvoorstellingen
herkennen de jonge mensen van heden zich niet meer. Ze denken onbewust of
halfbewust in termen van één werkelijkheid, één wereld, deze hier, zoals de
maatschappij waarvan ze de levende cellen zijn, en zoals de cultuur die ze inademen
via de media. Zin en doel van het leven zijn dan voor hen ook hier te zoeken en niet
hierboven of hierna. Bij de meer geëngageerden is die zin: de dienst van de mens of
de opbouw van een betere samenleving van vrede en recht, en daarom beginnen ze
alvast de bomen te planten van het paradijs van de toekomst, naar keuze het rode
van Marx of het groene van Agalev of het blauwe van Verhofstadt. De anderen
denken aan de maximale of optimale ontplooiing van hun eigen persoon, uiteraard
steeds hier, wat dan de meest uiteenlopende levensstijlen te voorschijn roept, gaande
van het meest ééndimensionale en platte materialisme tot een heroïsch humanisme
à la Camus. Zelfs als ze in een gelovig gezin opgevoed worden en een katholieke
school ze veilig behoedt, gaan als ze 14, 15 jaar zijn, hun ogen open. Ze komen de
Aufklärung binnen. De religieuze vanzelfsprekendheden verdwijnen. Nog
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een tijdlang wordt de belijdenis goed met de lippen beleden, soms tegelijk nog met
het gevoel beaamd. Daarna valt het van hen af als pleister van een barstende muur.
En wee als men ze ook dan nog wil dwingen om te doen alsof: wat als speurtocht en
vervreemding begon, eindigt dan als weigering en breuk. Adieu en merci.
Kort en goed: de leerlingen waarvoor de katholieke school opgericht is, bestaan
niet meer. De sociologische christenen in spe, de beleerbare catechumenen van
weleer, bestaan niet meer. Ze zijn afgelost door een generatie van jongeren die tasten
en zoeken, kritisch tegenover de kerk als instituut (en anders kennen ze haar
nauwelijks), in het beste geval gevoelig voor evangelische waarden, maar dan liefst
niet in kerkelijke verpakking. In het slechtere geval zijn ze aanhangers van een geloof
in de alleen zaligmakende consumptie. De pogingen van de generatie voor hen om,
ondanks de waarschuwingen van het evangelie, toch tegelijk God en de mammon te
dienen, hebben ze terecht als onzin afgedaan en zelf hebben ze voor de mammon
gekozen, in de vorm van welvaart en privé-veiligheid. Ikke, ikke, ikke, en hoe het
rijmpje verder gaat, weet iedereen.
Die grondige verandering van het leerlingenpubliek als gevolg van de secularisatie
van de hele maatschappij is een eerste factor die ons dwingt om onze doelstellingen
en werkwijzen te herzien. Een tweede factor is de even grondige verandering van
het opvoedende corps.

Het corps van vroeger bestaat niet meer
Tot 1950 was een zusterschool ook echt een zusterschool, met echte zusters in
volwaardige, soms schilderachtige habijten. En in een college kwam men in gangen
en trappen overal een toog of pij tegen. De leken vormden er minder dan een
minderheid. Om in dat geestelijke klimaat te kunnen ademen en gedijen, moesten ze
dan nog een scheut religieus bloed in de aderen hebben. Want veel was er voor hen
in het onderwijs niet te verdienen en men bleef er als leek altijd een soort gastarbeider
in het religieuze opvoedingsbedrijf, een helper die gedoogd werd, maar weinig rechten
had en van wie toch verwacht werd dat hij zich onbeperkt zou inzetten voor de
christelijke school waarin het hem vergund was les te geven, en dat hij haar katholiek
ideaal waar zou helpen maken.
Zonder dat corps van vroeger zijn de doelstellingen van vroeger onbereikbaar.
Maar van dat corps blijft even weinig over als van het oorspronkelijke publiek. In
de tijd van één generatie is de katholieke secundaire school veranderd in een school
met bijna louter leken. Te hulp geroepen als een
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noodoplossing om de wassende vloed van leerlingen op te vangen die door de
democratisering en de kosteloosheid van het secundair onderwijs toegestroomd
kwamen, maakten ze weldra overal de dienst uit, en het aantal religieuzen of priesters
slonk tot minder dan een minderheid. Het bekende woord parafraserend dat
Tertullianus de christenen van zijn tijd tot de heidenen laat richten, kunnen de leken
tegen priesters en religieuzen zeggen: ‘we vullen uw klaslokalen en laboratoria, uw
secretariaten en opvoedersposten, we bevolken uw inspectie en zitten op uw
directiestoelen, we geven uw godsdienstlessen en uw bezinningen, we hebben u
alleen nog uw kapel gelaten’.
Maar die stroom van eerst helpers, daarna partners, en tenslotte vervangers van
de oorspronkelijke opvoeders in de katholieke school bestond slechts voor een
gedeelte, en dan nog een steeds slinkend gedeelte, uit enigszins gelijkende
leke-afdrukken van het religieuze origineel. Ook het corps werd een staalkaart van
het levensbeschouwelijke pluralisme dat de geseculariseerde maatschappij kenmerkt.
Het werd een verzameling van verzamelingen die elkaar doorkruisen en overlappen.
Men vindt er nu broederlijk bijeen: mensen voor wie onderwijs louter een
broodwinning is en meer een last dan een lust, en die direct bereid zouden zijn die
last te ruilen voor een beter betaalde baan maar dan met dezelfde voordelen; mensen
ook die in een katholieke school gekomen en gebleven zijn omdat hun diploma hen
buiten een leeropdracht in het officieel onderwijs hield; of omdat het publiek in de
katholieke school toch nog altijd handelbaarder lijkt en meer elitair is dan in de
officiële; anderen, die zoveel van hun vak houden en van het lesgeven daarin dat ze
de jonge mens erbij vergeten en alleen nog oog hebben voor het produkt. Men vindt
er verder die niet alleen zeggen dat mensen voor hen belangrijk zijn, maar het nog
menen ook en er zelfs naar handelen, maar die voor hun opvoedingspogingen even
weinig heil verwachten van een kerkelijke belijdenis als van het lidmaatschap van
de dorpsfanfare. Er zijn er ook die christen zijn zoals men dat altijd heeft verstaan,
en het heel belangrijk vinden christelijk op te voeden zoals men dat altijd heeft
geprobeerd, en dáárom in de katholieke school lesgeven en dan ook verontrust of
geërgerd zijn dat er zo weinig van de oorspronkelijke vorm en luister van die school
overgebleven is; misschien treuren ze niet om het verdwijnen van habijt en toog,
maar dan toch wel om het verdwijnen van de religieuze praktijken die het schoolleven
doordesemden en met een vanzelfsprekende regelmaat de dagen en uren merkten;
en misschien ook nog om het verdwijnen van dingen waarvan de christelijke inslag
lang niet zo duidelijk is, zoals uniform, stilzwijgen, stiptheid, gekruiste armen en
rechte rijen. Men krijgt sterk de indruk
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dat déze verzameling hoofdzakelijk te vinden is in de leeftijdsgroep die zelf de
schoolbanken verlaten heeft in de jaren vijftig. Dat betekent dat over een tiental jaren
die verzameling nauwelijks nog zal bestaan. Er is iets groots aan de trouw, de inzet
en de verontrusting van die groep: men moet onwillekeurig denken aan het woord
van de lijfwacht van Napoleon op 15 juni 1815: ‘La garde meurt, mais ne se rend
pas’. En dan is er tenslotte de verzameling van leken en die van niet leken, die
evenzeer als de vorige verzameling gelooft in de onvervangbare waarde van het
evangelie, maar toch door de Aufklärung is gegaan en de mens even centraal stelt
als de vrijzinnige humanist dat doet, en daarom de pedagogische inspiratie van het
verleden probeert te vertalen in de taal en de vormen van nu.
Het eigen karakter van deze groep wordt duidelijker bij de analyse van de derde
factor die de hedendaagse christelijke school tot een nieuwe positiebepaling noopt:
de veranderde inhoud van het begrip ‘christelijk’, dat namelijk ook zelf bezig is door
de Aufklärung heen te gaan en daardoor totaal andere accenten krijgt.

Wat de christelijke school wil meegeven is niet meer hetzelfde
Ook dat wat de christelijke school wil meegeven is namelijk niet meer hetzelfde als
wat de pioniers voor ogen stond. Ook dat is een direct gevolg van het seculier worden
van onze cultuur. Met de verdwijning van het denkschema van de twee werelden
verdwijnt immers ook de mogelijkheid om de boodschap van vroeger, die vertaalde
geloofservaring was, nog te verstaan en voor anderen verstaanbaar te maken in de
taal van vroeger. En de eis een nieuwe geloofstaal te scheppen gaat heel diep, gaat
tot aan de wortels van onze belijdenis. Zeker, de te verwoorden ervaringen zijn en
blijven fundamenteel dezelfde: het zijn die van de bevrijding van de mens (‘verlossing’
zei men vroeger), gewekt en bewerkt door Jezus van Nazareth, in wiens leven en
sterven velen, ook wij, de weerglans hebben herkend van de scheppende en
bevrijdende God. Maar de coördinaten met behulp waarvan die ervaringen uitgetekend
moeten worden, zijn totaal veranderd. Vroeger zag men de werkelijkheid opgedeeld
in heilig en profaan, in Gods wereld en de onze, waardoor de onze alleen door
toevoegingen en kunstgrepen, bijna met kunst- en vliegwerk, waarde kreeg. Men
zag ze als statisch, want wetten, waarheden en plichten kwamen van de eeuwige en
onveranderlijke God. Men zag ze als hiërarchisch opgebouwd, bijna als een piramide,
want openbaring en gezag daalden neer in een steeds
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verder afdalende en verzwakkende delegatie van de goddelijke top naar de menselijke
basis. Nu wordt openbaring veeleer verstaan als een dialectisch moment van de
diepste existentiële ervaringen, en gezag als een uit de geloofsgemeenschap opstijgend
recht van spreken. Waar sprake was van een God die uit de hemel, ‘van al zo hoge,
van al zo veer’, zijn Zoon naar de aarde zond, opdat deze ‘als mensche gefigureerd’
de oude schuld van de mensheid betalen zou om daarna weer op te varen ten hemel,
is er nu veeleer sprake van de scheppende Oerliefde, wier wezen het is te bevrijden
en op te komen voor hen voor wie niemand opkomt, en dan ook pas echt te vinden
is in de mens, bovenal in die ene die mens en medemens geweest is ten voeten uit
en ten einde toe, zozeer dat ‘wie Hem ziet, de Vader ziet’. Hetgeen sacrament heet
en verstaan werd als een met bovenaardse efficiëntie geladen ritueel, verschijnt nu
als de expressie en viering van een goddelijk heil dat er al is in de diepte van de
persoon en de gemeenschap; en ‘kerk’ is niet langer synoniem met een door God
gesticht en alleenzaligmakend instituut, waarin door die goddelijke legitimering ook
de behoudzucht en de machtsvormen gelegimiteerd zouden zijn die alle menselijke,
al te menselijke, instituten kenmerken; neen, men herkent nu veeleer in haar de plaats
van hen die in Jezus Christus geloven en in wie die Jezus Christus dienend werkzaam
blijft in de mensengeschiedenis. Geloven tenslotte heeft minder te doen met het
belijden van gemeenschappelijke geloofsformules dan met een levensinzet in de
geest en de kracht of, zoals het evangelie dat noemt, in de naam van Jezus, zodat
orthopraxie, d.i. het juiste handelen, veel meer dan orthodoxie, d.i. het juiste menen,
de maatstaf wordt van het christen zijn.
Wat volgt daaruit voor het opvoedingsprogramma van de katholieke school of,
zoals men dat nu graag noemt, het christelijk opvoedingsproject? Als het waar is en het is waar - dat een meetkundig vlak bepaald wordt door drie punten, en als
leerlingen, lerarencorps en christelijke levensbeschouwing de drie punten zijn die
stand en ligging van het christelijk opvoedingsproject bepalen, dan zullen die er
uiteraard allemaal anders uitzien dan vroeger.

Opvoeders zijn verloskundigen
Maar vóór de omschrijving van die nieuwe stand en ligging is het onontbeerlijk in
te gaan op een vierde verandering, die voor de opvoeding op school al even belangrijk
is als de drie andere, nl. dat de school bij lange na niet meer dezelfde invloed op de
leerlingen heeft als vroeger. Eertijds
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was de school voor hen een soort aantrekkingspool: ze voelden zich op allerlei wijzen
met haar verbonden, kwamen voor haar uit en kwamen voor haar op. Nu speelt ze
in hun aanvoelen veeleer de rol die het bedrijf speelt in dat van de arbeider: hij kan
er niet buiten, omdat hij niet zonder inkomen kan, maar zijn hart is niet daar. Zo
hebben de leerlingen de school nodig, omdat alleen daar het broodnodige diploma
te krijgen is, maar hun hart is niet daar. Maar opvoeding in christelijke zin is zaak
van het hart. Als de school existentieel voor de leerlingen niet veel meer betekent,
hoe zou ze dan existentieel, d.i. op het vlak van het hart en de diepere oriënteringen,
nog veel bij hen kunnen bereiken? Maar juist om die diepere oriënteringen is het de
christelijke school altijd te doen geweest. Dat maakt ook duidelijk dat ze haar
mogelijkheden voor de toekomst niet mag overschatten. De school is een
derderangsfactor geworden in het opvoedingsproces. De echte wereld van de jeugd
ligt grotendeels erbuiten.
Maar als de school niet veel meer vermag, moet ze haar beperkte vermogen des
te beter bundelen en richten, in het besef dat zelfs een kleine minderheid in de
maatschappij door de concentratie van haar energie op één punt en de juiste keuze
van dat punt, soms heel veel kan bereiken. Archimedes had zelfs op zijn dooie eentje
de wereld in een andere baan kunnen brengen, als hij maar ergens een vast steunpunt
had gevonden voor zijn hefboom. En in de leerlingen ligt ten gerieve van de
christelijke opvoeder een groot potentieel klaar van humane en daardoor van huis
uit christelijke waardenbeleving. De gemiddelde leerling is nu niet minder goed dan
het vorige geslacht op die leeftijd was. Misschien zijn alleen de verborgen zwakheden
van dit vorige geslacht, het onze dus, door de totaal andere uitdaging waarvoor de
huidige jeugd staat nu duidelijker aan het licht gekomen. Veelal zijn de jongeren
tegen die uitdaging niet opgewassen, of nog niet opgewassen. Waar zouden ze het
overigens geleerd hebben? Bij de volwassenen, die zelf niet er tegen bestand gebleken
zijn, getuige hun sint-vitusdans om het gouden kalf van de welvaart? Maar evenzeer
als vroeger en evenzeer als in hun opvoeders nu blijft in hun diepte die ‘verborgen
Meester’ werkzaam, van wie de inspiratie kwam van het begin en van later. De
christelijke school, en die omvat in feite alle opvoeders van goede wil, voor wie les
geven meer is dan les geven, heeft tot opdracht om juist die waarden in hen tot actief
leven te wekken, ze aan te moedigen, vorm te doen vinden, geboren te helpen worden.
De opvoeder is nog altijd zoals Socrates een verloskundige, een vroedvrouw of
vroedman, en ‘vroed’ betekent wijs. Hij zal dan ook de wijsheid hebben niet te
proberen waarden aan te praten of op te dringen; niet alleen is dat

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

588
uit den boze, het is ook onbegonnen werk: wat de leerlingen niet in zich dragen,
zullen ze niet ter wereld brengen. Het is echter evenmin wenselijk die waarden ook
direct te dopen en te vormen; dat zou ze namelijk wel eens recht naar de laatste
sacramenten kunnen voeren. Men helpt de appelen niet rijpen door ze met rode en
gele kleurtjes te bespuiten, maar wel door ze toe te vertrouwen aan de kracht van de
zon buiten en van de groeiwil binnen, en door intussen de boom te verzorgen, te
snoeien ook, te verdedigen tegen de bedreigingen van binnen en van buiten.

Hedendaagse én evangelische waarden
Wat zijn de waarden die voor de leerlingen als hun eigen waarden herkenbaar zijn,
de waarden dus van de mens van heden, en tegelijk toch evangelische waarden,
oerchristelijke waarden maar in humanistische verwoording, en al met al centraler
voor de christen dan een aantal vroegere, zoals regelmaat, gewilligheid, vroomheid,
orde of zedigheid? Ze grondig beschrijven zou betekenen een heel christelijk
opvoedingsproject uitwerken en dat is in dit korte bestek ondoenlijk. Wat hier volgt
is niet veel meer dan een oriënterende schets. De brochure Schoolpastoraal en
onderwijsvernieuwing (Licap, Brussel, 1983) poogt vanuit haar eigen gezichtshoek
een verwante waardenbeschrijving op te zetten (pp. 12-19), zodat men ook daar te
rade kan gaan. Van de vier waarden die nu volgen geldt gelijkelijk dat ze niet alleen
evangelisch én hedendaags zijn, maar ook dat ze zoals alle belangrijke waarden
bedreigd worden door het consumptie-klimaat van onze eendimensionale
maatschappij. Ze cultiveren zal dan ook geen sinecure zijn.
De eerste in de rij is solidariteit, zowel met de naasten als met de versten, en dan
ook met allen daartussen in. Solidariteit sluit ook verantwoordelijkheidsbesef in, d.i.
het bewustzijn dat anderen op ons aangewezen zijn en dat op elk van ons de zorg
rust voor allen. Met dit alles zitten we in het hart van de christelijke geloofsboodschap.
Als de schrijver van de 1e Johannesbrief onbeschroomd durft zeggen dat God liefde
is, dan mogen wij heden even onbeschroomd zeggen dat solidariteit met ieder en
allen, zelfs met degene die zich tégen je opstelt, de nieuwe naam is voor God. Als
dan b.v. een school zich bij de begeleiding van de beroepskeuze zou beperken tot
het wikken en wegen van de bekwaamheden, zonder de leerlingen ooit erop attent
te maken dat elk beroep in eerste instantie een dienst betekent en dààrom waardevol
is, niet om zijn status of het sociaal prestige, dan zou die school de naam van
christelijke school nauwelijks nog verdienen.
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De tweede is scheppingslust, creativiteit, het doorbreken van het schoolse proces
van horen voorzeggen en nazeggen; en wie schepping zegt, zegt ook authenticiteit,
zichzelf worden, zichzelf zijn; schepping is immers wezenlijk zelf-uitdrukking; en
zegt eveneens emancipatie, want schepping is ook wezenlijk bevrijding, en
emancipatie in de vorm van het zoeken en gaan van een eigen weg, het vormen van
een eigen oordeel, het maken van eigen keuzen, het opkomen voor eigen
overtuigingen, desnoods tegen die van de opvoeders in, is een normale fase in het
bevrijdingsproces. De christelijke inslag van die waarde volgt uit het geloof van de
christen in een God die steeds toekomst schept en bevrijding bewerkt en zichzelf
niet herhaalt, maar altijd nieuw is en oorspronkelijk. Een school die zich ermee
tevreden zou stellen dat men er goed leert reproduceren wat er wordt gedoceerd,
zelfs als dit tot hoge scores voert in de examencompetitie, of die alle leerlingen over
één kam zou scheren, zodat de een niet mag wat de ander niet mag, verdient
nauwelijks nog de naam van christelijke school. Bij de twee volgende waarden moet
men bij de leerlingen met sterkere tegendruk rekenen dan bij de twee eerste: de
samenleving en de publieke opinie wijzen bij die twee immers radicaal de andere
kant uit. De eerste van die waarden kan men diepgang noemen, de andere: intellectuele
eerlijkheid.
Met diepgang wordt hier bedoeld het vermogen om de werkelijkheid dieper te
schouwen dan de mens voor wie leven consumeren is. Dat diepere schouwen betekent:
eerbied voor mensen en dingen, voor het alledaagse wonder waarin en waarvan we
leven, gevoeligheid voor al wat schoon en edel en goed is, en bewustzijn dat we alles
ontvangen om niets, het tegendeel dus van de hebberigheid en verzakelijking die
onze samenleving zwaar hebben verziekt en vanzelfsprekend ook de jonge generatie
merken.
Intellectuele eerlijkheid van haar kant duidt op een grote liefde voor de
werkelijkheid en een grote eerbied voor de waarheid. Kinderen leren zien wat er is
en zeggen wat ze zien, niets meer en niets minder dan ze zien, zelfs als dit niet
overeenstemt met hetgeen ze volgens de leraar of volgens het handboek hadden
moeten zien, en bij de werkelijkheid leren blijven, ook als die tegenvalt, is de enige
weg om hen in de toekomst te vrijwaren voor indoctrinatie, reclamedruk, slogans,
ideologieën en groepsdwang, die elk op hun wijze de menswording van de mens
bedreigen. Als wij voortdurend de leerlingen naar de werkelijkheid terug proberen
te voeren, kunnen we steunen op een bondgenoot diep in hen: hun verlangen naar
waarheid, hoe weerbarstig ze bijwijlen ook kunnen reageren tegen de inspanning die
het zoeken naar waarheid van hen vraagt. Maar door die humane waarde van
intellectuele eerlijkheid bij hen te cultiveren, brengen we weer een
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impliciet christelijke grondhouding tot ontwikkeling: die van bescheidenheid, van
deemoed; etymologisch is deemoed dien-moed, moed om te dienen, luisterbereidheid
tegenover de vragen en impulsen van de werkelijkheid, die men dan niet met
vooroordelen en eigenwilligheid benadert, met een zelfingenomen heersersmentaliteit.
Dat is de geest van het beroemde woord van Aristoteles: ‘Ik hou veel van Plato, maar
nog meer van de waarheid’.
In dit verband een citaat uit een recent RTB-interview: ‘Me dunkt dat de leraren
bij zich zelf het besef moeten ontwikkelen dat ze in de mensheid van vandaag en
voor de mensheid van morgen een taak hebben die zij alleen kunnen vervullen: de
jongeren in te wijden in het eerlijk en eerbiedig ontmoeten van de werkelijkheid, de
wetenschappelijke werkelijkheid, de literaire, de technische, de economische, de
sociale’2. Let op het woord ‘inwijden’. Het gaat er inderdaad om de ontmoeting van
iets dat altijd groter is dan de kleine mens die er intreedt, het gaat om de werkelijkheid,
die altijd een verschijningsvorm is van God. Want voor de christen is God het diepste
van alle werkelijkheid, en dan ook alleen door wie zich aan de werkelijkheid waagt,
als aanwezig en vervullend ervaarbaar.
Die inwijding in de werkelijkheid is ook de enige van de vier waarden welke zuiver
naar de maat van de school is geknipt. De school is immers een leer-huis, geen
jeugdbeweging of sociale actiegroep of gelovige basisgemeenschap. Intellectuele
eerlijkheid kan (en moet) in en door de lessen ontwikkeld worden, en wel in en door
àlle lessen, niet alleen door enkele of naar aanleiding van lessen of via het samenzijn
in school of klas. Maar ook van de drie andere waarden moet op school de overdracht
in de eerste plaats via het onderwijs verlopen, veeleer dan door de andere activiteiten
van het schoolleven. Maar via het onderwijs is nog niet hetzelfde als via de leerstof.
Die leent zich soms wel daartoe, soms ook niet. De weg van de overdracht is vooral
de geest waarin en de wijze waarop aan een vak wordt gewerkt. Want voor élk vak
geldt dat het veel meer is dan een vak, dat het een bijdrage is tot de ontwikkeling
van de samenleving en een reële dienst aan het menswordingsproces van de leerlingen.
Daar ergens ligt het raakvlak van het onderwijs met de cultuur der waarden.

2

F. Lambert s.j. in Radio-télévision catholique belge, nov-dec. 1983.
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De eigenheid van de christelijke school
En waar blijft bij dit alles hetgeen altijd als het eigen christelijke stempel van de
katholieke school heeft gegolden: het gebed voor (en vroeger ook na) de les, de
regelmatige of occasionele schoolmis, de vastenactiviteiten van askruis tot
Goedeweekviering, de missieweek, de retraites of recollecties, de biechtgelegenheid,
de religieuze praxis van de opvoeders? De christelijke school van de toekomst zal
men niet meer daaraan herkennen. Zelfs niet aan het feit dat de leerlingen niet mogen
kiezen tussen godsdienst- en zedenleer. In de Franse vrije scholen is die keuze er
overigens al wel. Maar wat is dan nog het onderscheid met de officiële school?
Hoe vreemd dit ook mag lijken, die vraag is naast de kwestie. We hebben niet de
opdracht om anders te zijn dan de neutrale school, maar om onszelf te zijn. Willen
de anderen dan zijn zoals wij, des te beter. Als de christelijke school van de toekomst
herkenbaar moet zijn aan de ernst waarmee ze initieert (via het onderwijs) in
solidariteit, scheppingslust, diepgang en intellectuele eerlijkheid, dan moeten we
onze aandacht onbeschroomd daarop richten, veeleer dan ons bezig te houden met
vragen die geen zoden aan de dijk zetten. Ook hier geldt het woord van Jezus: ‘Zoek
eerst het Rijk Gods’, de rest (zoals het antwoord op die angstige vraag) zal wel vanzelf
erbij komen, zonder dat je ernaar zoekt. Aan de zorg voor dat eerst noodzakelijke
zijn we echter ternauwernood toe. Die nieuwe christelijke school is er nog niet. Hoe
zou je haar dan kunnen onderscheiden van een andere? Of iets een schoolgebouw
wordt dan wel een ziekenhuis, kun je niet zien als men nog niet verder gekomen is
dan het graven van de funderingen. Bouw eerst de christelijke school op. Het verschil
met de neutrale zal wel blijken. Het grootste probleem is dan ook niet dat we het
verschil nog niet goed kunnen aflijnen, maar dat wij, de opvoeders in de christelijke
school, die christelijke waarden zelf onvoldoende hebben geîntegreerd en dat men
niet doorgeeft wat men niet heeft. We zijn zelf geboren en getogen in een traditioneel
denkend burgerlijk christendom en daar lagen de kaarten anders. Met al het goede
dat dit christelijke verleden in zich geborgen heeft en bevorderd, geloofde het eigenlijk
niet in een dynamische God als scheppende diepte van de éne werkelijkheid, een
God die wars is van rijkdom, intellectueel prestige en machtsposities, een God die
het niet bij het verleden wil laten, bij dat koninkrijk van de verworven rechten en
van de met tand en klauw verdedigde eigen veiligheid, maar die alles nieuw wil zien,
het onderste boven wil zien komen, het opneemt voor de kleinste, en die daar het
werkelijkst is, waar de mens het menselijkst is - en dat is veelal niet daar waar de
vroomheid hem zoekt. Toch is dàt het
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Godsbeeld dat oprijst achter de keuze voor solidariteit en scheppingsdrang in de
christelijke school uit de tijd van de secularisatie. Uit dit Godsbeeld moeten we nog
leren leven. Het is een gevaarlijk Godsbeeld, veel gevaarlijker dan het vroegere. Het
is als vuur. We zullen er ons lelijk aan schroeien. Maar waar vuur is, is ook licht en
warmte. Waar die visie in iemand vlees en bloed begint te worden, zal dat voelbaar
zijn. En die visie zal zich ook minstens bij gelegenheid, bijna toevallig, soms even,
verwoorden. Ook naar de leerlingen toe. Ontbreekt dat vuur, ontbreekt die visie, dan
is er niets meer dat verwoord zou kunnen worden. Daarom tot slot in het kort enkele
principes over de expliciet christelijke tekens of verwoordingen van het geloof dat
in de school beleden en beleefd wordt.
1. Religieuze praxis in de christelijke school van de seculiere tijd moet uiting zijn,
uit-drukking van wat in de innerlijkheid aanwezig is; dit eist de authenticiteit waarover
in verband met de scheppingslust gesproken is. Welnu een groot deel van de leerlingen
en een deel van het corps is niet toe aan de geloofshoudingen die verwoord worden
in de gebeden, praktijken, vieringen, sacramenten van de traditie.
2. Het heeft dan ook geen zin om hen daaraan te doen deelnemen; ze kúnnen er
zelfs geen deel aan nemen, zich erbij betrokken voelen; ze kunnen hoogstens passief
aanwezig zijn, wat bij kinderen meestal uitloopt op actief storen. In hoeverre die
aanwezigheid vroeger wel zin kon hebben, blijft hier buiten beschouwing: het gaat
om de kansen voor de toekomst.
3. Het is mogelijk de leerlingen te initiëren in de wereld der religieuze tekens
(overigens maakt onbekend ook onbemind), maar dan alleen in zoverre ze zich
herkennen zowel in hetgeen daar gevierd of beleden wordt, als in de
uitdrukkingsvormen. Waar geen bevrijding of solidariteit beleefd en ervaren wordt,
kan die niet worden gevierd; en waar die wel een beetje ervaren wordt, is een
religieuze taal die zich in het twee-wereldenschema beweegt, voor de viering ervan
niet geëigend; dat betekent in feite, hoe ontstellend dat ook mag klinken, dat van de
hele overgeleverde liturgie en vroomheidstaal nog maar bitter weinig bruikbaar is
in de vieringen van de toekomst.
4. Er is dus dringend behoefte aan pogingen om de waarden die de leerlingen in
een geseculariseerde vorm beleven (minder of meer consequent, zoals ieder van ons)
in een nieuwe geloofstaal te vertalen. Een vooraf gegeven en voorgeschreven liturgie,
die immers vanuit een andere cultuur en een ander levensgevoel geboren en
ontwikkeld is, kan wellicht inspireren, maar niet aangewend worden. Ze is voor de
jonge mensen als de wapenrusting van Saül voor de jonge David.
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5. Men heeft voor de religieuze praxis in de christelijke school van de toekomst dan
ook minder nood aan priesters, versta: gewijde cultusbedienaars, dan aan dichters,
versta: mensen die het waardebeleven van de leerlingen kunnen invoelen en het zo
kunnen verwoorden dat dezen tegelijk zichzelf erin herkennen en God.
6. Het is al met al nog beter niet tot uitdrukking te brengen wat er is, dan tot
uitdrukking te brengen (maar dat is dan: te doen alsof) wat er niet is. En het is beter
dat de leerlingen één keer in het jaar iets meemaken dat hun diepere religieuze zin
aanspreekt, dan hen frequent door vrome activiteiten te loodsen die hen nergens
raken. Goede gewoontes, een streefdoel van de vroegere christelijke pedagogie,
komen daar toch niet uit voort. De feiten liegen er niet om. Maar zich aangesproken
voelen kan leiden tot antwoord en ontmoeting. De christen van de diaspora kan alleen
nog door de ontmoeting van zijn persoon met de diepte die we God noemen, als
christen bestaan en gedijen.
Na dit alles moet men tot de conclusie komen dat we voor een onmogelijke opdracht
staan. Maar dat is niet erg. Als het doenlijk leek, zou het naar onze verengde maten
geknipt zijn, en dan kon de generatie die komt, ervan niet leven. Het is gelukkig veel
groter, het overstijgt ons aan alle kanten. Fijn zo: want zo iets kenmerkt het goddelijke.
Het zal ons ook van alle zelfgenoegzaamheid bevrijden. Ook als we alles gedaan
hebben wat in ons beperkte vermogen lag, zullen we nooit zelftevreden kunnen
terugblikken op onze prestatie. Het zal nooit genoeg zijn.
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Godsdienst en Kerk in België
Poging tot een sociologische interpretatie
K. Dobbelaere
Van het grootscheepse waardenonderzoek door de Stichting European Value Systems
Study Group, waarvan hier vroeger reeds enkele deelresultaten bekend zijn gemaakt
en becommentarieerd1, is onlangs een synthese gepubliceerd: J. Stoetzel, Les valeurs
du temps présent: une enquête européenne, P.U.f., Paris, 1983. Het werk werd met
spanning, maar door sommigen ook met enige onrust tegemoet gezien. Getuige o.m.
het boekje dat G. Defois schreef op verzoek van de ‘Commission des épiscopats de
la Communauté Européenne’2. De bisschoppen waren, naar ik uit goede bron vernam,
nogal bevreesd voor een louter sociologische verklaring van de resultaten die de
goegemeente in verwarring zou kunnen brengen. Ten gerieve van de mensen die
verantwoordelijk zijn voor pastoraal en leiding, probeert Defois daarom een
historische en filosofische interpretatie van de resultaten te geven. Hij formuleert
ook enkele reserves ten aanzien van de betrouwbaarheid van het onderzoek. Terecht
merkt hij op dat de antwoorden op een vragenlijst sterk afhankelijk zijn van de manier
waarop de vragen worden gesteld. Maar hij had die betrouwbaarheid zelf kunnen
nagaan door de resultaten te vergelijken met die van andere onderzoeken over
hetzelfde onderwerp en, meer bepaald wat de kerkelijke praktijk betreft, met de
gegevens van de nationale diensten voor godsdienststatistieken. Aan de hand van
deze laatste heb ik zelf kunnen constateren dat wat België betreft, de betrouwbaarheid
van de studie groot is. Alleen voor Vlaanderen is de deelname aan de wekelijkse
eucharistieviering lichtelijk overschat3; het Europese onderzoek zou dus nog gunstig
uitvallen voor de

1

2
3

Zie J. Kerkhofs, Geweten, spijt en zonde in West-Europa, in Streven, december 1982, pp.
195-207 en J. Kerkhofs, God in West-Europa, in Streven, november 1983, pp. 99-109. Daar
vindt de lezer ook meer gegevens over opzet, methode, omvang enz. van het onderzoek.
G. Defois, L'Europe et ses valeurs. Une question neuve pour l'Eglise, Centurion, Paris, 1983.
K. Dobbelaere, Godsdienst in België, in J. Kerkhofs en R. Rezsohazy (red.), De stille
ommekeer: oude en nieuwe waarden in het België van de jaren tachtig, Lannoo, Tielt, 1983,
p. 77.
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katholieke kerk in België! Verder is het ook juist, zoals Defois opmerkt, dat een
opiniepeiling maar een ‘foto’ is, dat ze m.a.w. een ‘statische visie van de realiteit
weergeeft’, en dat het dus moeilijk is om vanuit een enquête de ‘toekomst te voorzien’.
Maar het is toch mogelijk ‘foto's’, resultaten van verschillende enquêtes, met elkaar
te vergelijken, alsmede de jaarlijkse kerkelijke statistieken te analyseren en op die
manier historische trends op het spoor te komen. Mij baserend op dergelijke gegevens
en refererend aan onderzoeksmateriaal uit Nederland en de Verenigde Staten, kom
ik tot de bevinding dat er zich een historische lezing van de gegevens opdringt en
niet een verklaring in termen van leeftijd. Wat België betreft, moet de verandering
gezocht worden in verschillen tussen generaties en niet in termen van levensfasen,
die gemeenschappelijk zijn aan alle generaties4.
In dit korte artikel zal ik pogen de voornaamste Belgische resultaten met betrekking
tot godsdienst en Kerk samen te vatten en sociologisch te duiden5. Een uitgebreidere
analyse verschijnt binnenkort in boekvorm6.

Empirische resultaten
De resultaten van de Belgische enquête tonen aan dat objectieve verklarende
variabelen - zoals het aantal jaren onderwijs, het inkomensniveau, de sociale rang
en de burgerlijke staat - en subjectieve verklarende variabelen - zoals gevoelens van
eenzaamheid, het al dan niet gelukkig zijn, het leven min of meer zinloos vinden en
in meerdere of mindere mate tevreden zijn met zijn gezinsleven - geen significante
variaties veroorzaken in de geloofsopvattingen en -praktijken der Belgen. Twee
factoren zijn daarentegen zeer discriminerend: de leeftijd (waarvan ik zojuist gesteld
heb dat hij in termen van generaties geïnterpreteerd moet worden en niet in termen
van levensfasen) en het al dan niet uitoefenen van een beroep, ongeacht het geslacht.
Duidelijk blijkt dat het relatieve aantal buitenshuis werkende vrouwen dat betrokken
is op godsdienst en Kerk (gemeten aan haar geloof in een ‘persoonlijke God’, het
belang dat zij aan die God hechten, haar deelname aan de wekelijkse eucharistieviering
en haar gebedsleven) vergelijkbaar is

4
5
6

Voor een uitgebreider argumentatie zie K. Dobbelaere, op. cit., pp. 98-99.
Een Franse en Duitse versie van dit artikel verschijnt eerstdaags in Objectif Europe en Projekt
Europa.
J. Kerkhofs en R. Reszohazy (red.), De stille ommekeer (zie noot 3), waarin naast de resultaten
over godsdienst en kerk ook die met betrekking tot moraal, arbeid, gezin, politiek en vrije
tijd uitgebreid aan bod komen.
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met dat van de mannen. Het zijn de vrouwen zonder beroep die op religieus gebied
de ‘traditionele’ tegenstelling tussen mannen en vrouwen bewerken: onder haar zijn
er meer kerksen,7, en is er een groter percentage dat in een ‘persoonlijke God’ gelooft
en dat bidt; zij vinden God ook belangrijker dan vrouwen met een beroep en mannen
doen. De volgende tabel resumeert enkele belangrijke gegevens uit de Belgische
enquête in functie van de verklarende variabelen: geslacht, beroepssituatie en
leeftijdscategorie.

Samenvattende tabel van de betrokkenheid van de belangrijkste sociale
categorieën op godsdienst en kerk
Sociale
categorieën
(absolute
getallen)

(1)
26

(1)
34

(1)
22

Graad van Bidden,
permissiviteitmediteren,
contempleren
op gebied
van
seksuele
moraal
en bio-ethiek
(2)
(1)
3,5

37

48

25

3,0

55 j. en
38
ouder (175)

48

31

2,3

Vrouwen
37
zonder
beroep naar
leeftijd
18-34 j.
(109)

41

28

3,2

55

35-54 j.
(108)

43

55

42

2,3

70

55 j. en
57
ouder (189)

65

43

2,1

74

Vrouwen
met een
beroep en
mannen naar
leeftijd
18-34j. (289)
35-54 j.
(275)

7

Geloven in Vinden het Zijn kerks
een
eerste
‘persoonlijkegebod geheel
God’
van
toepassing
voor zichzelf

49

Onder kerksen wordt verstaan: diegenen die trouw en regelmatig aan het kerkelijk leven
deelnemen via een wekelijkse eucharistieviering; kerkelijken zijn diegenen die nog tot een
kerk wensen gerekend te worden, zelfs al zijn ze onkerks.
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(1) in
procenten
(2) in scores, gaande van 0 ‘nooit gerechtvaardigd’ tot 10 ‘altijd gerechtvaardigd’.
Grosso modo kunnen drie gradaties in godsdienstigheid (geloof in een ‘persoonlijke
God’, erkenning van de geldigheid van het eerste gebod, meditatie en gebed) en
kerkbetrokkenheid (kerksheid, kerkelijkheid en ethiek) onderscheiden worden: 1)
meer vrouwen van middelbare leeftijd of ouder zonder beroep zijn godsdienstig en
kerkbetrokken dan 2) jonge volwassen vrouwen zonder beroep, maar deze laatsten
verschillen niet veel
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van hun oudere zusters met een beroep en oudere mannen. Het geringste aantal
godsdienstigen en kerkbetrokkenen vinden wij bij de 3) jonge volwassen vrouwen
met een beroep en de jonge volwassen mannen. Welnu, deze drie categorieën vertonen
ook verschillende graden van betrokkenheid op een geseculariseerde wereld.

Proeve tot verklaring: de secularisatie van de Belgische leefwereld
Inderdaad, de jonge volwassenen - vrouwen met een beroep en mannen - hebben
steeds geleefd en gewerkt in een wereld die beheersbaar en berekenbaar wordt geacht.
De wereld van die jonge volwassenen is de wereld van het ‘hier en nu’, waarin relaties
bestaan uit interactie tussen rolspelers. Een steeds verder doorgedreven functionele
differentiatie, specialisatie en rationalisatie van de arbeid die de taken mechaniseert
en fragmenteert, heeft tot gevolg dat de arbeid nog weinig ‘zinvol’ lijkt en het
menselijk contact verloren gaat. Mensen verhouden zich dan tot elkaar in
‘gesegmenteerde’ relaties, áls arbeider, bediende, handelaar, koper, verkoper, buur,
functionaris... Zelfs buiten de arbeidssfeer zijn persoonlijke, totale en duurzame
relaties ‘van aangezicht tot aangezicht’ in onze samenleving sterk gereduceerd, ze
komen misschien nog alleen voor in het gezin en onder vrienden. De interacties in
de arbeidssfeer en de consumptie zijn gepland in functie van een gecoördineerde
produktie en verkoop, ze zijn vluchtig, functioneel, hiërarchisch en iedereen is
vervangbaar in zijn rol. De communicatie is weinig diepgaand en bijna uitsluitend
utilitair.
Daartegenover kan men zich afvragen of de vrouwen zonder beroep niet in een
gezinssfeer leven die van die economische wereld afgeschermd is. Maar ook in die
gezinssfeer is er de laatste decennia veel veranderd. Sinds de jaren zestig is niet alleen
de mechanisatie van de huishoudelijke taken ver doorgedreven, maar, meer zelfs,
het meest intieme, nl. de seksuele relaties en hun gevolgen, wordt beheersbaar en
berekenbaar geacht. De gevolgen van de seksuele relatie zijn steeds beter te
controleren, de seksualiteitsbeleving zelf wordt in ‘seksuele handboeken’ als
‘technisch verbeterbaar’ voorgesteld. Liefde wordt herleid tot een noodzakelijk geacht
orgasme dat liefst zonder ‘gevolgen’ blijft, maar uit zijn aard zelf ‘vluchtig’ is. Zelfs
niet buitenshuis werkende vrouwen ondergaan aldus de veranderingen die in de
samenleving plaatsvinden. De jongeren onder haar reageren er meestal op dezelfde
manier op als vrouwen met een beroep. Vrouwen zonder beroep van middelbare
leeftijd en ouder daarentegen blijven het
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meest ‘traditioneel’. Zij hebben nog een andere wereld gekend, waar andere waarden
overheersten: traditie, liefde, aanhankelijkheid, trouw, onderdanigheid en
dienstbaarheid. Die wereld waar persoonlijke, duurzame relaties nog mogelijk waren
- ongestoord door de massamedia, radio of TV - waar de totale mens in betrokken
was, waar genegenheid en wederkerigheid in plaats van competitie overheersten,
was nog een gunstige voedingsbodem voor monotheïstische religies en kerken.
Godsdiensten die een persoonlijke, totale verlossing bieden en die maar tot
ontwikkeling kunnen komen in een ‘Gemeinschaft’, zijn van een andere tijd, van het
verleden, en zijn nu voor steeds meer mensen wereldvreemd geworden8. Een
‘jenseitige’ God die een ‘diesseitige’ wereld beheerst, is misschien nog altijd denkbaar,
maar wordt voor velen onaanvaardbaar: de mens is immers in staat zijn eigen
problemen te beheersen en op te lossen. En zij die hem nog kunnen aanvaarden,
kunnen hem nog moeilijk zien als een levende, persoonlijke God. Steeds meer wordt
hij voorgesteld als een algemene kracht, een geest, ‘iets’ vaags en algemeens, een
‘hogere macht’, ‘iets’ dat veraf is. Met God verdwijnen ook hemel en hel. Wat
overblijft zijn vage universele noties zonder veel consequenties: het ‘hiernamaals’,
een ‘leven na de dood’. Centrale begrippen uit het christelijk wereldbeeld hebben
afgedaan, verliezen aan betekenis en verdwijnen meer en meer.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de notie van een ‘persoonlijke God’ nog wel
leeft bij vrije beroepen en kaderleden van middelbare en hogere leeftijd, dan is het
dat, geloof ik, omdat velen van hen nog werken op basis van persoonlijke relaties.
Alleen immers in een kader van zinvolle menselijke relaties kan het christendom
gedijen9. Het voortbestaan van het godsgeloof vindt hier dezelfde verklaring als die
wij voorstelden in verband met vrouwen zonder beroep van middelbare of oudere
leeftijd wier leven in tegenstelling tot dat van jongere vrouwen minder sterk beheerst
wordt door rationalisatie en techniek.
In die sociale categorieën telt men ook het grootste aantal kerkdijken en kerksen.
De aard van het werk en de aard van de intermenselijke relaties blijken aldus als
verklaringsgrond belangrijker dan het inkomen. Ook de stabiliteit van de menselijke
relaties is belangrijk om het geloof in een ‘persoonlijke God’ en de kerksheid te
dragen, zoals blijkt uit het feit dat mensen met een stabiele woonrelatie (eigenaars
versus huurders) en zij die

8

9

Zie ook B.R. Wilson, Aspects of Secularization in the West, in Japanese Journal of Religious
Studies, 3 (1976) 3/4, p. 273; en B. Wilson, Religion in Sociological Perspective, Oxford
University Press, 1982, pp. 27-32.
Zie ook D. Martin, A General Theory of Secularization, Basil Blackwell, Oxford, 1978, pp.
160-161.
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tevreden zijn over hun gezinsleven eerder in een ‘persoonlijke God’ geloven en kerks
zijn dan anderen. Hoe kan men zich immers een ‘persoonlijke God’ voorstellen die
voor ons zorgt, en deze relatie wekelijks vieren, als men zelf geen stabiele,
persoonlijke relaties ervaart? In een samenleving waar beheersing, berekening,
planning en concurrentie de basis zijn van het succes, waar het alleen op resultaten
aankomt, waar overal, tot in het gezin toe, wedijver heerst, waar mensen geen tijd
meer hebben voor elkaar en alleen als rolspelers elkaar vluchtig ontmoeten, daar
wordt zo iets als een eucharistieviering vaak als een anachronisme aangevoeld.
In de liturgie wordt immers het geloof in een zorgende, vergevingsgezinde en
troostende Vader uitgesproken, de Heer, de Schepper, Koning en Heiland, Redder
en Vertrooster. Daar worden liefde en trouw, broederlijkheid en naastenliefde,
nabijheid en vriendelijkheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid gevierd; mildheid
en goedertierenheid, dienstbaarheid en vreugde, wijsheid en geloof, niet kennis en
verstand. Dat zijn menselijke relaties en waarden die de jongeren in de moderne
wereld nog weinig ervaren, hoezeer zij er misschien ook naar hunkeren. Bovendien
vragen zij wat die tweeduizend jaren christendom dan wel hebben opgeleverd: de
‘wereld van God’ lijkt een ‘wereld van tovenaarsleerlingen’ te zijn geworden; de
Meester-tovenaar om de gevaren te bezweren en ons te verlossen is niet meer te
vinden en dus moet men maar zoveel mogelijk van het leven profiteren zonder zich
om de gevolgen en om de anderen te bekommeren. Natuurlijk zijn er ook jongeren
die aan die wereld willen werken om ze menselijker, rechtvaardiger, milder en
mensvriendelijker te maken. Velen verbinden dit echter niet meer aan een geloof in
een ‘persoonlijke God’, al blijft het ‘religieuze’ karakter van veel van die bewegingen
duidelijk aanwijsbaar10.
Ook het leven komt niet meer van God. De mens beheerst het, produceert het in
reageerbuisjes terwijl TV-camera's het proces volgen en in de huiskamer brengen,
er wordt zelfs met het leven geëxperimenteerd. Het leven heeft zijn sacraliteit verloren,
de mens neemt het heft in eigen handen: zelfmoord wordt zelfdoding, euthanasie
wordt meer en meer aanvaard en gepropageerd, abortus is een ‘oplossing’ bij
vruchtbaarheidsproblemen. Meer algemeen is het christelijke zondebegrip uit de
ethiek verdwenen, ‘zonde’ heeft in ieder geval zijn christelijke inhoud verloren: het
wordt een synoniem voor schuldgevoel of schaamte, maar houdt geen berouw, inkeer,
boete en verzoening met God meer in. Luhmann zegt dat de notie

10

P. Leroy, Kernenergie: milieuconflict of godsdienstoorlog, Acco, Leuven, 1979, pp. 76-85.
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zonde in een moderne samenleving geen enkele betekenis meer heeft11. In een
functioneel gedifferentieerde samenleving, waarin de mens slechts segmentair
betrokken is en godsdienst zijn betekenis als zingevingssysteem dat alle functionele
aspecten van het leven overkoepelt verloren heeft, kunnen alleen technische
mankementen voorkomen en ‘partiële’ fouten. Nooit is de ‘totale’ mens in een
functionele sfeer betrokken. In een dergelijke samenleving geldt nog alleen een
situatie-ethiek, een ethiek die rekening houdt met omstandigheden, de eigenheid van
de functionele sfeer, de betrokkenen en hun motivatie. Vandaar de secularisering
van de ethiek die wij zelf in onze studie mochten vaststellen12.
De toekomst van de godsdienst en de religieuze denominaties ziet er dus nogal
somber uit. Zelfs al ‘beweren’ kerksen dat de invloed van de godsdienst zal toenemen,
toch kennen zij zelf de godsdienst nog weinig functies toe. Minder dan de helft van
de kerksen richt zich inderdaad nog naar de kerken voor antwoorden op hun familiale
en morele problemen, hun spirituele en individuele noden. En vooral, de antwoorden
die ze van de kerken krijgen worden genegeerd, als ze niet overeenkomen met de
verwachtingen van de ‘geseculariseerde’ mens.
Een paradigmatisch voorbeeld is de reactie op de geboorteregelingsleer van Paus
Paulus VI in zijn encycliek Humanae Vitae (1968). Het afwijzen van deze kerkelijke
leer steunde enerzijds op de affirmatie van de eigen rationaliteit van het subsysteem
gezin dat op grond van zijn functionaliteit zijn eigen normen uitbouwt, en anderzijds
op de negatie van de aanspraken van het subsysteem godsdienst dat het gezinssysteem
onder zijn voogdij probeerde te houden. Deze encycliek was niet de oorzaak van de
sterke terugloop van de kerksheid sinds 196813. De afwijzing moet eerder verstaan
worden als een van de symptomen van de voortschrijdende laïcisering van de wereld
die tevens resulteert in stijgende onkerksheid en onkerkelijkheid. De ontkerstening
van de wereld gaat immers veel verder dan de katholieke wereld en een zo breed
proces kan niet verklaard worden door wat er in het katholieke milieu gebeurt alleen14.
Een universeel proces vraagt een universele verklaring, en deze kan alleen door de
secularisatiethese gegeven worden.

11
12
13
14

N. Luhmann, Funktion der Religion, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1977, pp. 227-228.
K. Dobbelaere, Godsdienst in België, pp. 79-89.
Dit in tegenstelling tot A.M. Greeley, W.C. McCready en K. McCourt, Catholic Schools in
a Declining Church, Sheed and Ward, Kansas City, 1976, pp. 103-154.
K. Dobbelaere, Secularization: A Multi-Dimensional Concept, in Current Sociology, 29
(1981) 2, p. 134 e.v. en pp. 152-153.
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Conclusies
Ik heb gepoogd een sociologische interpretatie te geven van de Belgische gegevens
op basis van een multi-variabelen-analyse. Deze laat zien dat de verschillen in
kerkbetrokkenheid verklaard kunnen worden zowel door verschillen tussen de
generaties als door verschillen tussen hen die wel en hen die niet een beroep
uitoefenen, onafhankelijk van hun geslacht. Om deze feiten theoretisch te duiden
heb ik een beroep gedaan op de functionele differentiatie die in onze samenleving
steeds verder doorgevoerd wordt en die een rationalisatie en specialisatie en daarmee
samenhangend een segmentatie van de sociale relaties inhoudt15. Daaruit volgen,
dunkt me, voor de kerk enkele vragen.
1. Durkheim, Swanson en andere sociologen hebben aangetoond dat de voorstelling
die volkeren hebben van God, verband houdt met de sociale structuur van hun
samenleving. Als dat waar is, moeten de radicale veranderingen die onze samenleving
heeft ondergaan een invloed hebben op haar voorstelling van God. Zolang onze
samenleving hoofdzakelijk gekenmerkt werd door sociale differentiatie, was het
leven hiërarchisch geordend en kwam die hiërarchische wereld ook in de opvattingen
tot uiting. De idee van een ‘God... oneindig volmaakt, Schepper, Heer en Meester
van hemel en aarde, oorsprong en einddoel van alle dingen’, de formulering van de
catechismus waarin de ondervraagden in hun jeugd gesocialiseerd zijn, paste goed
bij een dergelijke structurering. Maar de sociale differentiatie die in een volgens
standen gestratificeerde samenleving resulteerde, heeft gaandeweg plaats gemaakt
voor een functionele differentiatie. En dat heeft het ‘traditionele’ Godsbeeld sterk
aangetast. Is het dan niet hoog tijd dat theologen en catecheten de ‘mysteries’ van
het leven herdenken en in termen uitdrukken die heden ten dage meer aanvaardbaar
zijn voor mensen die in een functioneel gedifferentieerde samenleving leven16?
2. Onze samenleving wordt ook gekenmerkt door een uitbreiding van de
persoonlijke opties. De individualisatie van elke keuze op het vlak van de economie
(consumptie), de politiek (verkiezingen), het onderwijs (oriëntatie en niveau), het
gezin (huwelijk en ouderschap) enz. doet zich ook voor op godsdienstig gebied
(Luhmann, pp. 232-242): ook de religieuze optie

15

16

Een uitgebreider versie van deze ideeën zal eerstdaags verschijnen: K. Dobbelaere,
Secularization Theories and Sociological Paradigms: Convergences and Divergences, in
Social Compass, 31 (1984) 2/3: ter perse.
Zie ook P.L. Berger, The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious
Affirmations, Doubleday, Garden City, 1980.
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wordt geïndividualiseerd (Berger, pp. 1-29, komt langs een andere weg tot dezelfde
conclusie). De kerksheid is in België sterk gedaald (- 1,9% per jaar van 1968 tot
1973, en - 0,8% per jaar sindsdien), maar de kerkelijkheid blijft betrekkelijk stabiel
als men refereert aan de deelname aan de ‘rites de passage’: 80 tot 85% van de Belgen
wordt nog kerkelijk begraven.
Toch is er sinds enkele jaren bij jonge volwassenen een trend naar kerkverlating
vast te stellen, zoals blijkt uit de relatieve daling van de kerkelijke huwelijken en de
doopsels (Dobbelaere, pp. 72-75). Terwijl het relatieve aantal kerkelijke begrafenissen
nog vrij stabiel blijft, is dit juist de enige ‘rite de passage’ waarrond de Kerk geen
speciale catechese voorziet. Hoort de Kerk zich niet te bevragen over de nood aan
een nieuwe spiritualiteit rond lijden en dood, en moet zij geen speciale catechese
ontwikkelen voor lijdenden, stervenden en hun gezinnen?
3. Ik heb de secularisatie van de ethiek verklaard vanuit de functionele differentiatie
van onze samenleving. In een dergelijke samenleving geldt nog alleen een
situatie-ethiek. Dat wil niet zeggen dat de Kerk haar ethische opdracht moet verzaken,
maar zij moet de gelovigen voor hun ethische verantwoordelijkheid plaatsen en zich
beperken tot het verkondigen van waarden en principes. Zij zou aldus niet langer
verschijnen als een anachronistische institutie en haar autoriteit zou niet verder
aangetast worden zoals dat gebeurt wanneer zij tussenbeide komt op het niveau van
methoden en technieken - wat zij nog altijd probeert te doen op het terrein van de
gezinsethiek, hoewel zij daar reeds lang mee opgehouden heeft op het niveau van
het economisch systeem.
4. Roept de groeiende betrokkenheid van de vrouwen in alle sferen van het
maatschappelijk leven (economie, onderwijs, politiek, enz.) niet de vraag op naar
reflectie over en verandering in de rol van de vrouw in de Kerk? Heel in het bijzonder,
dient de Kerk niet dringend haar traditionele houding te herzien in verband met de
toegang van de vrouw tot het ambt?
5. Wil de Kerk overleven dan zal zij, volgens mij, de moderne samenleving met
haar functionele differentiatie moeten aanvaarden. Niet alleen zal zij haar theologie
en catechese moeten aanpassen, maar ook haar strategie. Vallier en Coleman17 spreken
van een cultureel-pastorale in plaats van een missionaire strategie. In deze nieuwe
strategie erkent de Kerk o.m. de onafhankelijkheid van de seculiere wereld; het
sociaal-ethisch leiderschap staat centraal en niet de verzuiling; de priester is een
spirituele

17

I. Vallier, Catholicism, Social Control and Modernization in Latin-America, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, 1970; en J.A. Coleman, The Evolution of Dutch Catholicism, 1956-1974,
University of California Press, Berkeley, 1978.
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leider, geen missionaris of een militant organisator; de leek heeft een actieve rol te
spelen in de wereld én de Kerk, en deze laatste erkent het pluralisme in de moderne
samenleving en werkt ermee samen. Beide auteurs hebben de verschillende kenmerken
van de strategische aanpassing uitgebreid besproken en de noodzaak van de nieuwe
strategie voldoende aangeduid, zodat ik met een verwijzing naar hun werk kan
volstaan.
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De Vredesbeweging in Vlaanderen
Goedele De Keersmaeker
Dat de vredesbeweging in Vlaanderen sinds 1979 een opbloei heeft gekend en een
massale aanhang bij de bevolking heeft verworven, hoeft nog nauwelijks te worden
gezegd. Dat de problematiek rond de plaatsing van nieuwe middellange
afstandskernwapens in ons land hierin een katalysator is geweest, is al even evident.
Sinds 1979 heeft Vlaanderen een ware explosie van informatie rond het probleem
van de kernwapens gekend. Thema's als vredesopvoeding, alternatieve defensie,
morele en politieke aspecten van de bewapening en de band met de
ontwikkelingsproblematiek worden voor het eerst aangeraakt of grondiger uitgewerkt.
Acties en demonstraties volgen elkaar op. Vier jaar na het Navo-dubbelbesluit is het
wellicht nog te vroeg om een definitieve balans van deze evolutie op te maken.
Wetenschappelijke studies over het fenomeen zijn er, op enkele eindverhandelingen
van studenten na, nauwelijks. Dit artikel wil dan ook maar een eerste situatieschets
geven1. Hierbij zal ik niet zozeer ingaan op de organisatorische aspecten van de
beweging2 maar vooral aandacht besteden aan de historische en
politieke-maatschappelijke context waarbinnen zij opereert en aan de consequenties
daarvan voor haar strategie. Om praktische redenen beperk ik me tot de Vlaamse
vredesbeweging en laat ik haar Waalse tegenhanger buiten beschouwing. Ofschoon
beide bewegingen uiteraard binnen nagenoeg dezelfde context opereren (het Belgische
buitenlands en defensiebeleid is tot dusver nog niet geregionaliseerd), maken een
aantal verschillen in opstelling een volledige rechtstreekse vergelijking niet wenselijk.

1
2

De auteur is verbonden aan het Nationaal Secretariaat van het VAKA (Vlaams Aktiekomitee
tegen Atoomwapens). Haar artikel bindt echter alleen haarzelf en geen enkele organisatie.
Voor een overzicht van de verschillende vredesorganisaties in Vlaanderen zie Erik Van den
Begin, De Vredesbeweging in Vlaanderen, Omega, Antwerpen, 1983.
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Historische achtergrond
Als massabeweging kan de vredesbeweging in Vlaanderen niet op een lange traditie
bogen. Op enkele uitzonderingen na zijn het buitenlands en defensiebeleid in België,
nooit een bron van fundamentele conflicten binnen de politieke elite van het land en
zeker geen aanleiding tot mobilisatie van de bevolking geweest. Artikel 68 van de
Grondwet zegt dat het buitenlands en militair beleid door de regering wordt bepaald
en dit weerspiegelt zich in de praktijk die zich sinds 1830 heeft ontwikkeld. De
consensus die altijd rond deze thema's binnen de Belgische politieke elite geheerst
heeft, wordt geïllustreerd door het feit dat na de definitieve bezegeling van de
Belgische onafhankelijkheid (1839) er geen enkele regering meer ten val is gebracht
naar aanleiding van haar buitenlands of defensiebeleid. In het verleden hebben
pacifisme en anti-militarisme wel een rol gespeeld in het ideeëngoed van een aantal
politieke partijen en stromingen. In 1862 ontstond de Meetingpartij uit het verzet
tegen de regeringsplannen inzake de verdediging van Antwerpen. De Socialistische
Beweging heeft een oude anti-militaristische traditie. Belgische socialisten waren
betrokken bij pogingen om via de Socialistische Internationale in 1914 een
wereldoorlog alsnog te voorkomen. Tijdens het interbellum verzetten de socialisten
zich o.m. tegen het Frans-Belgisch militair akkoord. Zij werden daarin gesteund door
de Vlaamse Beweging, die toen in volle opbloei was. Het verzet tegen de
taaltoestanden in het leger en tegen de buitenlandse politiek die vooral op Frankrijk
georiënteerd was, leidde bij een aantal Vlamingen tot een anti-militarisme en pacifisme
dat gesymboliseerd werd in het ‘Nooit meer Oorlog’ van de Vlaamse Frontsoldaten
aan de IJzer. De eerste dienstweigeraars waren ‘flaminganten’.
Noch voor de Vlaamse, noch voor de Socialistische Beweging bleek het pacifisme
echter uiteindelijk prioritair te zijn. Na de Tweede Wereldoorlog liepen beide tradities
dood op de polarisatie die zich op internationaal vlak voordeed en die het westerse
kamp ertoe aanzette de rangen te sluiten. De socialist Paul-Henri Spaak werd een
van de belangrijkste promotoren van het Atlantisme én secretaris-generaal van de
Navo. De goedkeuring en uitvoering van het Navo-verdrag zorgden in België
nauwelijks voor enige politieke deining. De belangrijkste discussies inzake defensie
gingen over de duur van de militaire dienstplicht. Het defensiebeleid werd meer dan
ooit de taak van de regering, die haar standpunt volledig afstemde op dat van de
Navo. Tot het einde van de jaren zeventig kon zij daarbij steeds rekenen op een
algemene consensus binnen de politieke elite. Zelfs de invoering van atoomtaken
voor het Belgische leger en het opslaan van
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kernwapens op Belgisch grondgebied gingen ongemerkt en zonder publiek debat
voorbij. Met uitzondering van de christen-democraat Pierre Harmel, die in de periode
66-72 een belangrijke rol speelde als promotor van de inter-Europese ontspanning
(cfr. het Harmel-rapport dat door de Navo in december 1967 werd aangenomen) zijn
de Belgische ministers van buitenlandse zaken er nooit in geslaagd een eigen Belgisch
beleid ten aanzien van de Navo en van het Oost-Westconflict te ontwikkelen3.

Een nieuwe vredesbeweging
De nieuwe vredesbeweging is in Vlaanderen als massabeweging in de eerste plaats
een anti-rakettenbeweging die ontstaan is als een reactie op het Navo-dubbelbesluit
van 12 december 1979. In tegenstelling tot Nederland, waar b.v. het Interkerkelijk
Vredesberaad (IKV) reeds in 1977 zijn campagne voor de denuclearisering van
Nederland lanceerde, werden in België de afschrikkingsstrategie van de Navo en de
rol die ons land daarin te spelen krijgt, vóór 1979 nooit op brede schaal ter discussie
gesteld.
Weliswaar bestonden ook in Vlaanderen reeds een aantal vredesorganisaties, zoals
Pax Christi, de Internationale van Oorlogstegenstanders en Vrede vzw. Vóór 1979
hadden zij echter slechts een relatief geringe invloed. Toch hebben zij, samen met
het wetenschappelijk onderzoek en een aantal veranderingen die binnen de katholieke
kerk optraden, bijgedragen tot de bewustwording van de publieke opinie en de
massabeweging van na 7́9 voorbereid.
In 1975 werd het Overlegcentrum voor de Vrede opgericht, dat de bedoeling had
een zo ruim mogelijk discussieforum te zijn voor politieke, vakbonds- en
socio-culturele organisaties. Het ontstaan van een brede vredesbeweging na 7́9 loopt
echter in de eerste plaats parallel met de uitbouw van het Vlaamse Aktiekomitee tegen
Atoomwapens. Eind 1979 opgericht met als doel de acties tegen de plaatsing van de
nieuwe middellange afstandsraketten in Europa te coördineren en te stimuleren, is
dit Vaka sedertdien uitgegroeid tot een pluralistische koepelorganisatie met 17
lidorganisaties en daarnaast een aantal plaatselijke comité's verspreid over het hele
Vlaamse land. Om ontstaan en groei van de nieuwe vredesbeweging in Vlaanderen
te verklaren, moeten we waarschijnlijk niet in de eerste plaats

3

Over het Belgisch buitenlands beleid sinds 1945 en de houding van België tegenover de
Navo zie Rik Coolsaet, De Veiligheid van België. Het Belgisch Buitenlands Beleid en de
Internationale Bewapeningsdynamiek, Kluwer, 1983.
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teruggrijpen naar de hierboven even gememoreerde tradities van de Vlaamse en de
Socialistische Bewegingen. (Wel hebben de Vlaamse Socialistische Partij en de
Volksunie opnieuw bij deze tradities aangeknoopt en belichamen zij nu, samen met
de ecologische partij Agalev in het parlement de tegenstand tegen de nieuwe
Navo-raketten). Relevanter blijkt het te wijzen op de maatschappijkritische jongerenen emancipatiebeweging die sinds de tweede helft van de jaren zestig in de westerse
wereld tot ontwikkeling is gekomen. Het ideeëngoed dat sindsdien gegroeid is en
zich buiten de traditionele politieke denkpatronen en tegenstellingen bewoog, is
uiteindelijk uitgemond in tal van zogenaamd alternatieve organisaties en bewegingen
die een belangrijk aandeel hebben gehad in de hernieuwde aandacht voor de
veiligheids- en vredesproblematiek. De opkomst van de ecologische beweging is
allicht vanuit dezelfde evolutie te verklaren. Al blijft het zo dat er op nationaal vlak
in Vlaanderen organisatorisch weinig of geen banden tussen de ecologische en de
vredesbeweging bestaan. Andere groepen die hun wortels in de alternatieve beweging
hebben, zijn onder meer Derde Wereldbewegingen en onafhankelijke
vormingsinstituten die in de vredesbeweging wel een belangrijke rol spelen. Indicatief
is in dit verband trouwens ook dat vaak wordt gesteld, en opiniepeilingen bevestigen
dit, dat de basis van de vredesbeweging bestaat uit de leeftijdsgroep van de
dertigjarigen, de generatie dus die tot politieke volwassenheid kwam in de late jaren
zestig en het begin van de jaren zeventig en die noch de Tweede Wereldoorlog noch
de Koude Oorlog als volwassenen heeft meegemaakt. Dat de aandacht voor de vredesen veiligheidsproblematiek in de loop van de jaren zeventig begon te groeien, blijkt
onder meer uit het jongerenprotest in 1973 tegen de legerhervormingsplannen van
de regering en in 1975 tegen de zogenaamde ‘koop van de eeuw’ (de aankoop van
F-16 vliegtuigen ter vervanging van de verouderde Starfighters). Bij beide
gelegenheden werd door bepaalde groepen, niet door de politici, het
Navo-lidmaatschap van België en de Navo-strategie ter discussie gesteld. In dezelfde
periode kwam ook het verzet tegen de Belgische wapenhandel op gang. Een laatste
voorloper van de huidige massale vredesbeweging was wellicht het verzet tegen de
invoering van de neutronenbom, al hadden de acties in Vlaanderen niet dezelfde
omvang en politieke invloed als in Nederland.
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Vredesbeweging en traditionele maatschappelijke structuren
Al is de vredesbeweging in haar oorsprong wellicht het beste te betitelen als een
‘alternatieve’ beweging, buiten de traditionele sociale structuren en organisaties,
toch heeft zij, althans wat haar meest representatieve organisaties betreft, van meet
af aan de voorkeur eraan gegeven samen te werken met de traditionele
maatschappelijke en politieke krachten. Waarschijnlijk mede hierdoor heeft zij zich
kunnen ontwikkelen tot een beweging die brede lagen van de bevolking aanspreekt.
Maar de vraag hoé de vredesbeweging zich tot deze traditionele maatschappelijke
krachten verhoudt en welke de consequenties hiervan zijn, moet wel nader worden
toegelicht. In het Belgische politieke en maatschappelijke leven zijn drie grote
krachtlijnen te onderscheiden4. De eerste wordt gevormd door de
levensbeschouwelijke tegenstelling tussen vrijzinnigen en katholieken. Vanaf het
ontstaan van de Belgische staat is deze tegenstelling een determinerende factor in
het Belgische politieke leven geweest. Na verloop van tijd kwamen twee andere
opposities zich daaraan toevoegen. Een eerste was het taalkundig conflict Franstalig
- Nederlandstalig dat zich geleidelijk heeft ontwikkeld tot de tegenstelling
Vlaams-Waals. Naarmate de industrialisering zich doorzette, nam ook de tegenstelling
arbeid - kapitaal toe, die vooral sinds de invoering van het algemeen stemrecht een
belangrijke determinant in de Belgische politiek werd. Deze drie determinanten
vormen samen de kern van het politieke en maatschappelijke conflict in België. En
voortdurend doorkruisen zij elkaar (het politieke probleem van het Waalse staal b.v.
heeft zowel een sociaal-economisch als een etnisch-taalkundig aspect). De
ontwikkeling van deze drie snijlijnen ging gepaard met de uitbouw van een heel net
van organisaties die als pressiegroepen fungeren voor de verschillende
maatshappelijke belangen die in ieder conflict in het geding zijn. Het zijn deze
zogenaamd traditionele organisaties die tot voor een decennium het politieke en
maatschappelijke leven in België hebben bepaald.
De combinatie van de drie boven genoemde determinanten maakt dat het Belgische
politieke leven een vrij ingewikkeld en ondoorzichtig verloop kent. Teneinde de
verschillende maatschappelijke tegenstellingen te beheersen is de Belgische politiek
aangewezen op een elitaire compromisvorming, het zogenaamde ‘compromis des
Belges’: als vertegenwoordigers

4

Zie hiervoor o.m. V. Lorwin, Religion, Class and Language in National Politics, in R. Dahl,
Political Opposition in Western Democracies, Yale University Press, New Haven, 1966, en
Luc Huyse, Politieke machtsstructuren in België, in L. Huyse en L. Van Outrive,
Machtsgroepen in de samenleving, Davidsfonds, Leuven, 1973.
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van de verschillende belangengroepen runnen de politieke partijen het politieke leven
via compromissen in de schoot van de politieke elite. Massamobilisatie en
democratische druk van onderen uit kunnen die compromisvorming alleen maar in
gevaar brengen en worden dus angstvallig vermeden of genegeerd. Pacificatie en
demobilisatie van de bevolking zijn constanten in de Belgische politiek. Het feit dat
deze drie krachtvelden de kern van het politieke conflict uitmaken heeft tot gevolg
dat maatschappelijke problemen die daarbuiten vallen veel moeilijker op de politieke
agenda komen en dus ook veel moeilijker een oplossing krijgen. Dit is o.m. te
verklaren door het feit dat het stemgedrag van de kiezer grotendeels bepaald wordt
door de drie genoemde tegenstellingen. Electoraal gezien zijn andere problemen dan
ook minder interessant. Bovendien valt een aantal problemen binnen de zogenaamde
elitaire consensus: de overeenstemming binnen de politieke elite over de partijpolitieke
en maatschappelijke tegenstellingen heen. Dit laatste geldt zeker voor het buitenlands
en defensiebeleid. In een artikel gepubliceerd in 1972 stelt W. De Wachter
uitdrukkelijk dat sinds de Tweede Wereldoorlog er in de Belgische politieke elite
inzake buitenlands beleid een consensus bestaat die geïnspireerd wordt door de
‘ideologie van het Westen' en waarineen trouw partnership van de Navo een constante
waarde is’5. En even duidelijk is het dat het buitenlands beleid nooit een belangrijke
determinerende factor in het stemgedrag is geweest.
In de verhouding tussen de vredesbeweging en de traditionele socio-politieke
structuren speelt de aard zelf van de vredesbeweging uiteraard ook een rol. Het gaat
om een brede sociale beweging die haar basis heeft in brede lagen van de bevolking
en niet zomaar te herleiden is tot de verschillende organisaties en koepels - Vaka,
IOT (Internationale en Oorlogstegenstanders), Pax Christi, enz... - waar men meestal
aan denkt als men over dé vredesbeweging spreekt. In de Belgische geschiedenis
zijn er waarschijnlijk slechts twee sociale bewegingen geweest die even massaal
waren en een even grote of zelfs grotere druk hebben uitgeoefend als de
vredesbeweging nu: de arbeidersbeweging en de Vlaamse beweging. In een lezing
voor Vaka (september 1983) maakte prof. Johan Niezing van het Centrum voor
Polemologie (VUB) een vergelijking met de arbeidersbeweging en meer recente
bewegingen als de ecologische en de vrouwenbeweging. Als Nederlander is hij
misschien te weinig bij de Belgische politiek betrokken om ook aandacht te hebben
voor de Vlaamse Beweging. Een vergelijking met

5

W. De Wachter, Elitaire consensus en veranderingen. Problemen en ontwikkelingen in het
Belgische politieke leven, in Civis Mundi, 1972, (XI), nr. 6.
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de vrouwenbeweging lijkt mij niet zo direct voor de hand te liggen, haar ideeëngoed
is nog te weinig tot de brede publieke opinie en de politieke elite doorgedrongen. De
ecologische beweging van haar kant heeft m.i. nog niet het hele proces doorlopen
dat de arbeiders- en Vlaamse Beweging achter de rug hebben. De invloed van beide
laatste bewegingen is voor de socio-politieke structuren in België van fundamenteel
belang geweest. Zij hebben in de Belgische politiek nieuwe thema's geïntroduceerd
die voordien niet aan bod kwamen maar uitgroeiden tot twee determinerende factoren
in het politieke leven: de sociaal-economische en de etnisch-linguïstische kwestie.
Zo doorbraken zij de toenmalige elitaire consensus: België als een economisch
liberale staat onder Franstalige dominantie. Vakbonds- en arbeidersbeweging bereikten
dit aanvankelijk door een strategie van massamobilisatie, waarna zij in een tweede
fase doordrongen tot het parlement: vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging
stelden zich verkiesbaar op bestaande lijsten of via nieuw opgerichte partijen.

Vredesbeweging en parlementaire strategie
Ook de vredesbeweging introduceert nieuwe thema's. Voorlopig vooral door middel
van massamobilisatie. Zij heeft vooralsnog geen systematische pogingen ondernomen
om in het parlementaire systeem opgenomen te worden. Het belangrijkste resultaat
van haar massamobilisatie lijkt mij op langere termijn, afgezien van de politieke
uitkomst van de rakettenkwestie, dat zij het debat over het buitenlands en
defensiebeleid openbaar heeft gemaakt. En dit heeft tot een breuk in de elitaire
consensus geleid. Al bestaat deze consensus nog steeds in zoverre niemand zich
openlijk uitspreekt voor het opzeggen van het Navo-lidmaatschap (zelfs Agalev stelt
dat België in de Navo moet blijven), tussen de politieke partijen en binnen de partijen
heerst verdeeldheid over de vraag hoe dat lidmaatschap opgevat moet worden. Houdt
het b.v. de verplichting in dat elke beslissing van de Navo automatisch en
onvoorwaardelijk politiek bindend is voor België? En voor het eerst worden ook
door de politieke elite vraagtekens geplaatst bij de politieke en militaire strategie van
de Navo. Wil echter de vredesbeweging op termijn blijven garanderen dat de discussie
over het veiligheidsbeleid in het politieke bestel aan de orde blijft, dan zal zij zich
een plaats moeten veroveren in het parlementaire systeem. In dit verband lijkt mij
het kiesgedrag van de bevolking van groot belang. Het aantal stemmen dat partijen
behalen is uiteindelijk het ultieme middel om druk uit te oefenen op politici. Maar
in hoeverre wordt het stemgedrag van de
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bevolking mede bepaald door haar houding ten opzichte van het veiligheidsbeleid?
Ofschoon er in de uitslagen van de laatste verkiezingen en in opiniepeilingen
aanwijzingen te vinden zijn dat dit element begint mee te spelen, blijft toch
voorzichtigheid geboden. Het is een algemeen bekend feit dat het kiesgedrag zich
slechts over zeer lange termijn wijzigt. Zodat men er voorlopig nog steeds van uit
kan gaan dat het hoofdzakelijk door de drie traditionele determinanten
(sociaal-economisch, levensbeschouwelijk en etnisch-linguïstisch) bepaald zal blijven.
Is dat de reden waarom de vredesbeweging tot nog toe geen echte pogingen heeft
ondernomen om zelf tot het parlement door te dringen en altijd geweigerd heeft een
stemadvies te geven om de partijen die haar zaak genegen zijn te steunen? Het
probleem is des te neteliger omdat haar achterban zo heterogeen is. De
vredesbeweging heeft er altijd de voorkeur aan gegeven, op een zo breed mogelijke
maatschappelijke basis te werken, over alle bestaande levensbeschouwelijke en
socio-economische tegenstellingen heen. Zij richt zich tot en krijgt steun van het
kiezerspubliek van alle politieke partijen (mogelijk met uitzondering van de liberale
partij). Een stemadvies zou tot gevolg hebben dat zij zich met een bepaalde politieke
of maatschappelijke strekking identificeert, en dat zou haar basis kunnen versmallen.
Daar staat tegenover dat de brede pluralistische massamobilisatie tot nog toe niet tot
concrete resultaten heeft geleid. De Belgische regering heeft sinds 1979 haar standpunt
niet gewijzigd en alles schijnt erop te wijzen dat zij een positieve beslissing ten
aanzien van de installatie van de nieuwe kernraketten voorbereidt. Ook in het jongste
kamerdebat (8 en 9 november 1983) werden de standpunten van de vredesbeweging
niet door de parlementaire meerderheid gevolgd.
Tengevolge van de politiek-maatschappelijke context waarin zij opereert, staat de
vredesbeweging strategisch voor een dilemma. Zij heeft geopteerd voor een strategie
van massamobilisatie en hiervoor was een pluralistische opstelling noodzakelijk.
Maar deze pluralistische opstelling vermindert in hoge mate haar
pressiemogelijkheden. Maatschappelijke problemen worden in België immers het
gemakkelijkst in politieke problemen vertaald wanneer ze binnen een van de drie
traditionele maatschappelijke tegenstellingen te situeren zijn. Als we b.v. terugdenken
aan de massamobilisatie rond de Schoolstrijd in 1958, wellicht de grootste die in de
Belgische geschiedenis tot dan toe te zien was geweest, weten we dat dit conflict
duidelijk in de kern van de tegenstelling vrijzinnig - katholiek te situeren was. Het
was de katholieke opinie die zich in haar wezenlijke belangen aangetast voelde. De
druk van déze massabeweging was zeer sterk geconcentreerd, ging uit van één grote
bevolkingsgroep. De Christelijke Volkspartij
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mobiliseerde haar publiek en stelde haar verkiezingscampagne volop in het teken
van de schoolstrijd. Het leidde tot een grote overwinning voor de CVP en... tot het
Schoolpact van 29 mei 1959. De vredesbeweging daarentegen richt zich niet tot één
specifiek kiezerspubliek. Terecht rijst dan ook de vraag of zij erin zal blijven slagen
van de veiligheidsproblematiek een politiek issue te maken indien haar
massamobilisatie zich niet in een gewijzigd stemgedrag vertaalt. Gebeurt dat niet,
dan wordt op de duur het gevaar reëel dat zelfs de politieke partijen die nu binnen
de politieke instituties haar ideeëngoed min of meer vertegenwoordigen, met name
de Vlaamse socialisten en de Volksunie, zich weer uitsluitender op de ‘meer
rendabele’ communautaire en sociaal-economische kwesties zullen concentreren:
die leveren uiteindelijk meer stemmen op.
De vredesbeweging ziet voorlopig af van enig stemadvies. Nog minder heeft zij
plannen om zelf aan de verkiezingen deel te nemen of mensen uit haar kringen op
lijsten van andere partijen voor te dragen. In zijn reeds vermelde lezing voor het
Vaka wees Niezing erop dat de aanwezigheid van vredesactivisten in het parlement
nochtans grote voordelen zou bieden. Zo zou b.v. de vraag naar het ‘next issue’ wat gebeurt er met de vredesbeweging eens dat de rakettenkwestie haar politiek
beslag heeft gekregen? - veel minder problematisch zijn. Er zullen zich immers op
dit terrein altijd weer nieuwe problemen aandienen die, al geven zij geen aanleiding
tot massamobilisatie, via het optreden van parlementairen politieke agendapunten
kunnen worden. Om nog eens naar het voorbeeld van de Vlaamse Beweging te
verwijzen: die heeft steeds een strategie van massamobilisatie gecombineerd met
een parlementaire strategie, al dan niet binnen bestaande partijen.
Samengevat kunnen we stellen dat de vredesbeweging voorlopig niet rijp is voor
een definitieve stap (stemadvies of kandidaatstelling) om zich een plaats te veroveren
in het parlementaire systeem. Haar pluralistische opstelling verhindert dit. Richt zij
een eigen partij op, dan riskeert zij zich van de bestaande maatschappelijke stromingen
te isoleren. Sluit zij bij één bepaalde politieke familie aan, dan kan ook dit haar
pluralistische opstelling schaden. Vindt zij ingang in politieke partijen van
verschillende strekking, door b.v. op verschillende lijsten kandidaten voor te dragen,
dan sorteert dat waarschijnlijk weinig of geen effect, de bestaande partijverhoudingen
blijven fundamenteel ongewijzigd. Het doorstoten van de Vlaamse Beweging b.v.
is voor een groot deel te verklaren door het feit dat zij zich van oudsher vooral
geconcentreerd heeft op het onder druk zetten van de katholieke partij, zowel binnen
die partij zelf als van buitenaf door Vlaams-nationale ‘zweeppartijen’. Maar omdat
zij aan het kiezerspubliek
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van verschillende partijen appelleert, is een soortgelijke aanpak voor de
vredesbeweging onmogelijk. Haar dilemma blijft: enerzijds haar keuze voor een
pluralistische massamobilisatie, anderzijds de mogelijkheden van een parlementaire
strategie die dat pluralisme aantast maar noodzakelijk is, wil de massamobilisatie
enig effect sorteren.
Ik wilde in dit artikel, zei ik in het begin, slechts een eerste situatieschets van de
vredesbeweging in Vlaanderen geven en besteedde vooral aandacht aan de strategische
moeilijkheden waarvoor zij staat. In een volgend artikel zal ik nader ingaan op de
ideeën die hier leven in verband met vrede en bewapening. Daaruit zal blijken dat
de Vlaamse vredesbeweging geen monolitisch blok is, maar een gedifferentieerde
beweging waarin verschillende tendensen en analyses naast elkaar bestaan.
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Arabische integratie of desintegratie?
Erik Faucompret
‘From all the evidence, the Arab world seems unable to produce a Bismarck
or a Prussia to bring it security; as a result, much of its energies have been
consumed in internecine strife. But the dream of unity, non-existent on
the map, exists as an active element in Middle East politics’.
J. Campbell1
Toen het Nabije Oosten nog deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk, bestond onder
de volkeren die het gebied bewoonden, reeds het verlangen naar herstel van de
Arabische eenheid. Verlangen in de hand gewerkt door hun gemeenschappelijke taal,
cultuur, geschiedenis, ras en godsdienst. De toenmalige grote mogendheden, Frankrijk
en het Verenigde Koninkrijk, beslisten daar echter anders over, en hùn politiek
bestond er voor alles in de westerse invloed veilig te stellen. Hoe kon dit beter
gebeuren dan door de creatie van onafhankelijke staten? Na de Eerste Wereldoorlog
verwerven enkele Arabische landen dus hun nominale zelfstandigheid, al hoort men
tegelijkertijd verlangens uiten tot nauwere onderlinge samenwerking. In dit artikel
willen we een onderzoek ondernemen naar deze pogingen tot integratie, waarbij we
ons de volgende vragen stellen: waarom is het voor de Arabische landen zo moeilijk
tot onderlinge samenwerking te komen? Zijn politieke factoren voor de desintegratie
verantwoordelijk of dienen ze slechts als alibi? Kunnen de Arabische staten überhaupt
wel een zelfstandige politiek-economische entiteit oprichten?

Oprichting en werking van de Arabische Liga
De oprichting van de Arabische Liga kadert in de Britse plannen, die er na de Eerste
Wereldoorlog op gericht zijn een bevriend Arabisch imperium

1

J. Campbell, The Middle East, in Agenda for the Nation, Ed. K. Gordon, Brookings
Institution, Washington DC, 1968, pp. 445-474.
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uit te bouwen. Albion wil zowel een zgn. ‘Unie van de Levant’ creëren, de joodse
immigratie in Palestina verbieden, als zijn hulp verlenen aan het plan van de
westersgezinde Nur es-Saïd tot oprichting van een Groot-Syrische federatie. Pas na
vier jaar intensief onderhandelen tekenen op 22 maart 1945 7 landen het handvest
dat de Arabische Liga bezegelt (Yemen, Egypte, Syrië, Transjordanië, Saoedi-Arabië,
Irak en Libanon). Dat gebeurt onder Egyptische impuls en na langdurig verzet van
Saoedi-Arabië. Van de creatie van één grote Arabische staat is echter hoegenaamd
geen sprake meer; de bestaande geografische grenzen worden zelfs expliciet
geconsolideerd. De Arabische Liga kan men dan ook als een typisch
intergouvernementele organisatie bestempelen:
- elke lidstaat beschikt over één stem, terwijl de tegenstemmers zich niet gebonden
hoeven te voelen door meerderheidsbeslissingen2;
- de Arabische Liga organiseert regelmatig bijeenkomsten om de politiek van de
lidstaten te coördineren;
- er zal worden gestreefd naar samenwerking op sociaal, cultureel, financieel en
economisch vlak, alsook naar onthouding van geweld bij regeling van
inter-Arabische disputen;
- wordt een lidstaat door een derde land aangevallen, dan moet de organisatie een
samenwerkingskader creëren;
- de lidstaten hechten groot belang aan de Palestijnse en Libanese
ontvoogdingsstrijd;
- een Arabisch land dat onafhankelijk wordt, heeft het recht tot de Liga toe te
treden.
Spoedig zal blijken dat dit door het Verenigd Koninkrijk gecreërde machtsinstrument
zich tegen zijn promotor keert, én dat Egypte de organisatie geleidelijk naar zijn
hand zet. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat (tot 1979) de voorzitter van de Liga
een Egyptenaar is en de hoofdzetel zich in Kairo bevindt. Dit lijkt ook logisch: niet
alleen subsidieert het volkrijke Egypte de werking van de organisatie, het is ook het
militair sterkste én ideologisch meest invloedrijke land in de Arabische wereld. (In
deze vroege periode steunen zelfs de VS de politiek van de Egyptische leider: ze
zien in hem de verdediger van een anti-communistische beweging en wantrouwen
de hulp die de Britten aan het Irak van Nuri es-Saîd verstrekken).
Vrij spoedig wordt het ook duidelijk dat de Liga de inter-Arabische spanningen
niet kanaliseert, maar integendeel intenser maakt. De eerstvolgende

2

The Arab League, in The Financial Times, Supplement, 26.9.77, pp. 15 e.v.
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twintig jaar wordt door de strijd tussen Egype en Irak de diplomatieke activiteit van
de Liga grotendeels verlamd. Wanneer de Liga zich (b.v. in 1966) gedraagt als
concurrent van zijn pan-Arabisme, dreigt Nasser zich terug te trekken; wanneer hij
daarentegen de Liga kan gebruiken om de Egyptische belangen te verdedigen, speelt
hij in de organisatie een actieve rol. ‘In effect the League was split into two factions,
one of which was opposed to... the other... it was a focus for the mutual fears and
rivalries of its constituent members, the more prominent among whom aspired to
establish their leadership of the Pan-Arab movement, and of Arab unity, when and
if it should come’3. Vanwege deze basiscontradictie zal de Liga een stormachtig
bestaan kennen, terwijl nochtans in de beginfase de samenwerkingsperspectieven
heel rooskleurig leken. Ze speelde b.v. binnen de Verenigde Naties een niet
onbelangrijke rol, toen zij het vertrek van vreemde troepen eiste of het
onafhankelijkheidsstreven van Noord-Afrika en (later) het Arabisch Schiereiland
steunde.

In 1950 komt het tot een eerste grote crisis. Omdat Jordanië vredesonderhandelingen
met Israël voert, wil Egypte, met de hulp van de meeste andere lidstaten, Jordanië
uit de Liga stoten. Dank zij het Iraaks en Yemenitisch verzet mislukt echter Nassers
plan. Zes jaar later gebeurt ongeveer hetzelfde. Ditmaal zit Irak in de beklaagdenbank,
omdat het tot het Bag-

3

E. Kedourie, The Role of Arab Nationalism, in The Political Economy of the Middle East:
1973-78, US Goverment Printing Office, Washington, 1980, p. 525.
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dadpact is toegetreden. Maar Libanon, Syrië en Jordanië kiezen de zijde van Irak en
Irak blijft in de Liga. Geregeld rijzen ook moeilijkheden tussen Syrië en Jordanië,
omdat beiden zich als de exclusieve vertegenwoordigers van de zgn.
Groot-Syrië-beweging beschouwen. Naarmate het aantal lidstaten groeit, worden de
onderlinge meningsverschillen natuurlijk nog groter. Grensconflicten breken uit
tussen Tunesië, Marokko en Algerije, tussen Noord- en Zuid-Yemen, tussen Oman
en Zuid-Yemen, tussen Libië en Tunesië om er maar enkele te noemen. Tegelijkertijd
barsten ideologische conflicten los, b.v. tussen Syrië en Irak, tussen Egypte en
Saoedi-Arabië, tussen Saoedi-Arabië en Libië.
Organisatorisch heeft de Arabische Liga een te ingewikkelde structuur. De
ministerraad, die twee keer per jaar bijeenkomt, is het besluitvormingsorgaan, maar
zijn leden hebben geen mandaat van hun regering om effectief beslissingen te nemen.
In geschillen tussen Arabische landen onderling of met derde staten treedt de raad
dan ook slechts op als bemiddelaar. Bijzonder tekenend is, dat zelfs op het vlak van
de militaire confrontatie met Israël bilaterale verdragen worden verkozen boven een
collectief defensiepact. Het secretariaat-generaal voert de opdrachten van de raad uit
en is verantwoordelijk voor de opstelling van het budget; het heeft echter geen
initiatiefrecht. Een Internationaal Gerechtshof is er nog altijd niet.
Wel zijn er enkele deelorganisaties opgericht naar het model van de Verenigde
Naties: de ALESCO (een soort regionale UNESCO met diverse suborganen), de
Arabische Radio-Unie, de Arabische Arbeidsorganisatie, een Fonds voor Economische
en Sociale Ontwikkeling, de Raad voor Economische Eenheid (met o.a. het Arabisch
Monetair Fonds) en drie Afrikaans-Arabische Samenwerkingsbanken- of fondsen.
Al deze instellingen hebben speciale bureaus, permanente comités en afzonderlijke
departementen. Uiteindelijk ontstaat een mammoetstructuur die weinig reëel gezag
bezit. Vooral schijnt de Arabische Liga te weinig aandacht te besteden aan de
economische implicaties die verbonden zijn aan het tot stand brengen van grotere
staatkundige eenheden.

Economische samenwerking tussen de Arabische landen
In 1950 ondertekenen zeven lidstaten, - Jordanië, Egypte, Irak, Syrië, Soedan, Yemen
en Koeweit - een verdrag tot economische samenwerking. Officiële doelstellingen
betreffen o.a. verhoging van de levensstandaard, samenwerking m.b.t. het rationeel
gebruik van energiebronnen en promotie van de onderlinge handel. Een Economische
Raad wordt opgericht die
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moet pogen de inter-Arabische handel vrij te maken en het arbeids- en kapitaalverkeer
tussen de lidstaten te liberaliseren. Al bereiken in 1974 de (nu 13) lidstaten een
formeel akkoord inzake de coördinatie van hun nationale planning, van een
gezamenlijke economische strategie is vooralsnog geen sprake.
Ontmoedigd door de geringe vooruitgang van dit economisch integratieproces,
roepen Irak, Jordanië, Syrië en Egypte een ‘Arabische Gemeenschappelijke Markt’
in het leven (14 augustus 1964). Jaarlijks willen zij de douanetarieven verminderen,
met 10% voor industrie-, met 20% voor landbouwprodukten. Binnen tien jaar moet
het verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen volledig vrij zijn en moet
er één wetgeving zijn inzake vervoer, doorvoer, gebruik van lucht- en zeehavens.
Het akkoord was een getrouwe kopie van het Verdrag van Rome dat de oprichting
van de EEG voorzag. Met enkele essentiële elementen daarvan werd evenwel geen
rekening gehouden:
1. Er is geen sprake van gemeenschappelijke instellingen die een deel van de
bevoegdheden van de lidstaten erven, terwijl deze laatsten nota bene (overwegend)
een planeconomisch systeem bezitten.
2. Tevergeefs zoekt men in de teksten naar richtlijnen die het handelsverkeer met
derde landen regelen.
3. De commerciële betrekkingen tussen de Arabische landen onderling worden
vooral gehinderd door niet-tarifaire belemmeringen: sommige staten hebben b.v. een
liberaal wisselkoerssysteem, terwijl andere het handelsverkeer strikt controleren.
Hetzelfde geldt voor kapitaalbewegingen. (Deze intra-Arabische handel betreft vooral
landbouwprodukten en eenvoudige industriële apparatuur).
4. In tegenstelling tot de economische structuur van de EEG-lidstaten, zijn die van
de Arabische landen onderling concurrentieel. Slechts vier landen produceren 70%
van de industriële toegevoegde waarde, terwijl 2/3 van de industriële produkten uit
textiel- en voedingswaren bestaat. Al is de Arabische nationale markt klein en de
openheid van de Arabische economieën traditioneel zeer groot4, toch voeren de
meeste landen, om politieke redenen, een invoersubstituerend beleid. Waar Egypte
met deze strategie in het verleden een zeker succes boekte, proberen nu Algerije,
Syrië en Irak een kapitaalsintensieve industrie op te bouwen. Ook de Saoedi's schijnen
veel voor deze strategie te voelen, die hun economische zelfstandigheid kan
bevorderen. De kleinere Golfstaten en Libanon verkiezen

4

S. Amin, L'économie arabe contemporaine, Editions de Minuit, Paris, 1982, p. 18 e.v.
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daarentegen exportgerichte ondernemingen. Tunesië probeert zijn tewerkstelling op
te voeren via een arbeidsintensieve basisindustrie. Al bij al bestaat in de Arabische
wereld een overwicht aan lichte industrie, terwijl vooral grondstoffen geëxporteerd
worden naar het Westen. Tegelijkertijd importeren deze landen luxegoederen, wat
hun toenemend tekort op de handelsbalans gedeeltelijk verklaart (thans gemiddeld
40% van het BNP). Overcapaciteit en lage produktiviteit leiden tenslotte tot een
geringe graad van technische vooruitgang, en vooral bestaande exploitaties worden
gestimuleerd5.
Omdat ook deze ‘Arabische Gemeenschappelijke Markt’ weinig concrete resultaten
oplevert, proberen enkele staten nog kleinere economische unies te creëren (zo
Jordanië en Syrië in 1975 of Egypte en Soedan in 1976). Ook hier overwegen
politieke, geen economische motiveringen. Een voorbeeld: zowel Egypte, Irak als
Saoedi-Arabië produceren tractoren, zonder dat er enigerlei samenwerking is met
Soedan, het land dat op grote schaal aan intensieve landbouw kan doen. Of Egypte,
Soedan en Syrië produceren katoen en importeren graan: een interregionale
arbeidsverdeling zou ertoe kunnen leiden dat elk van deze landen zich in één gewas
specialiseert. Slechts op twee vlakken is er van enige economische samenwerking
sprake: dat van de migratie- en dat van de kapitaalbewegingen. Om met deze laatste
te beginnen, reeds in 1968 richtten drie ‘gematigde’ Arabische landen - Saoedi-Arabië,
Libië en Koeweit - de OAPEC op (de Organisatie van Arabische
Petroleumexporterende landen, waartoe op het ogenblik ook Algerije, Abu Dhabi,
Dubai, Bahrain, Katar, Egypte, Syrië en Irak horen). Van haar oorspronkelijke
doelstelling - de oprichting van een aantal ‘joint ventures’ - is weinig overgebleven,
zodat deze organisatie nog bijna uitsluitend zorgt voor de coördinatie van de
standpunten van de betrokken landen binnen de OPEC. Nu kennen deze landen sedert
oktober 1973 een toenemend surplus op de handelsbalans, terwijl de minder
fortuinlijke broederstaten met zware monetaire problemen kampen. Om hun lasten
te verlichten richten daarom verscheidene OAPEC-landen nieuwe hulpfondsen op:
de Arabische Bank voor de Economische Ontwikkeling van Afrika, de Islamitische
Ontwikkelingsbank, het Saoedisch Ontwikkelingsfonds, en het Extern Iraaks
Ontwikkelingsfonds6. Zij stel-

5

6

Z.Y. Hershlag, Industrialisation in Arab countries: patterns, options and strategies, in R.
Aliboni (ed.), Arab industrialisation and economic integration, Croom Helm, London, 1979,
p. 60 e.v.
Tevoren bestonden reeds het Koeweit Fonds voor Arabische Economische Ontwikkeling,
het Arabisch Fonds voor Economische en Sociale Ontwikkeling en het Abu Dhabi Fonds
voor Arabische Economische Ontwikkeling.
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len de donorlanden in staat een bepaalde invloedssfeer te ontwikkelen en de emigratie
van hooggeschoolden uit de arme gebieden mogelijkerwijze af te remmen. Maar hun
activiteiten zijn weinig gecoördineerd en, vanwege de geringe absorptiecapaciteit
van de armste Arabische landen, bevoordelen zij vooral de minst arme. Hetzelfde
geldt voor de intraregionale investeringen, die eveneens door een aantal
gemeenschappelijke organisaties worden gestimuleerd. Misschien heeft S. Amin wel
gelijk wanneer hij schrijft dat heden ten dage de Arabische petroleum dezelfde nefaste
rol speelt als het Amerikaanse goud in de 17e eeuw: het merendeel van de petrodollars
wordt veilig belegd in het Westen en dat vertraagt de industriële expansie in de
Arabische wereld7.
Terwijl het Arabische kapitaal zich van de rijke naar de arme streken verplaatst,
verloopt het arbeidsverkeer in omgekeerde richting. Van Egypte naar Libië en de
Golfstaten8, van Tunesië naar Libië, van Yemen naar de Golfstaten, van de
Maghreblanden en Libanon naar Europa... Het totaal aantal Arabische ‘gastarbeiders’
bedraagt ongeveer 1,5 miljoen, of 55% van het totaal aantal vreemdelingen die in
het gebied tewerkgesteld zijn9. Om dit economisch hoofdstuk te besluiten: de
Arabische handels- en kapitaalstromen (belegging van oliedollars en winst van de
petroleumsector) schijnen vooral de westerse economieën te bevoordelen. De
Arabische landen bezitten bovendien alleen hun ruwe aardolie om te verkopen, terwijl
de geïndustrialiseerde wereld over middelen beschikt om iede jaar opnieuw dezelfde
(of een hogere) toegevoegde waarde voort te brengen. Het BNP van de 21 Arabische
staten samen bedroeg in 1980 306 miljard dollar (dat van Italië alleen: 334 miljard
dollar); de ontwikkelingshulp door de Arabische Liga verstrekt kwam overeen met
3% van zijn BNP, die van de OESO met slechts 0,4%10.

De intergouvernementele topconferenties
Uit het voorgaande blijkt dat de landen van de Arabische Liga nog steeds niet geneigd
zijn tot politieke of economische samenwerking. In wat volgt gaan we na of en in
hoeverre zij op de Arabische Topconferenties gepoogd

7
8
9
10

S. Amin, op. cit., p. 58.
De Golfstaten doen echter steeds meer een beroep op niet-Arabische ongeschoolde
arbeidskrachten (vooral uit Zuid-Oost-Aziè),
The Middle East, februari 1983, p. 34.
The Middle East, februari 1981, p. 35.
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hebben hun onderlinge vetes te begraven en - althans naar buiten toe - de indruk van
verbondenheid te wekken.
Op Nassers voorstel wordt in Kairo, van 13 tot 17 januari 1964, de eerste Arabische
topconferentie gehouden. Aanleiding daartoe vormde een toespraak van Nasser een
maand voordien, waarin hij waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van een nieuwe
oorlog met Israël. In het slotcommuniqué van de vergadering komt de toenadering
van de diverse standpunten duidelijk tot uiting: géén oorlog terwille van de Israëlische
irrigatieprojecten (Israël tapt op dat ogenblik het water van de Jordaan af om de
Negevwoestijn te bevloeien), de bevrijding van Palestina is allereerst een taak voor
de Palestijnen zelf. Nog hetzelfde jaar vindt in Alexandrië een tweede topconferentie
plaats. Het Egyptisch project - oprichting van een gemeenschappelijk Arabisch leger
tegen Israël - wordt verworpen. Besloten wordt, ‘het Britse imperialisme’ te bestrijden
in Oman en Aden. Verder zal een Palestijnse Bevrijdingsorganisatie worden opgericht,
een beslissing die blijkbaar genomen wordt als alibi voor hun eigen militaire
passiviteit, maar een met vérstrekkende gevolgen. Over de Yemenitische burgeroorlog
die op dat ogenblik aan de gang is, wordt met geen woord gerept. De derde conferentie
heeft plaats in Casablanca (september 1965). Op Nassers voorstel ondertekenen alle
staatshoofden een ‘Arabisch solidariteitspact’ en zij verklaren geen subversieve
bewegingen meer te zullen steunen in de buurlanden. Ze zullen een einde maken aan
de zgn. propaganda-oorlog. (Spoedig zal blijken dat het om vrome intenties ging).
Een van de belangrijkste topconferenties is die van Khartoem (augustus 1967),
twee maanden na de verpletterende Arabische nederlaag tegen Israël. De resoluties
vormen dit keer het resultaat van allerhande dubieuze compromissen. Met Israël wil
men niet rechtstreeks onderhandelen, maar tegelijkertijd spreekt men over een
mogelijke politieke oplossing van het conflict. De PLO zou moeten worden
ontbonden, maar de Palestijnen hebben het recht op zelfbeschikking. De olieboycot
tegen het Westen zal worden opgeheven, een van de redenen waarom Syrië weigert
aan de conferentie deel te nemen. De volgende topconferentie grijpt plaats in een zo
mogelijk nog grotere wanorde (22-27 september 1970). Het Jordaanse leger is in een
burgeroorlog gewikkeld met Palestijnse commando's en een Syrische interventiemacht
dreigt tussenbeide te komen. Niet het inderhaast door de conferentie in het leven
geroepen comité bewerkstelligt uiteindelijk een bestand, wel president Nassers ultieme
bemiddelingspoging.
In een triomfantelijke sfeer daarentegen wordt te Algiers van 26 tot 28 november
1973 de zesde Arabische Topconferentie gehouden. Nu duidelijk gebleken is dat de
Westeuropese en de Afrikaanse landen meer begrip
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hebben getoond voor de Arabische eisen - het oliewapen bewees effectief zijn diensten
- besluit de conferentie met deze staten een ernstige samenwerking te overwegen.
Nu de Amerikaanse diplomatie inziet dat het Israëlisch-Arabisch conflict gevaarlijke
proporties aan kan nemen, verklaart de Arabische wereld zich voor het eerst officieel
bereid tot het voeren van rechtstreekse onderhandelingen met de Zionistische staat.
Al even belangrijk is de topconferentie van Rabat (oktober 1974). Na lange discussies
erkennen de deelnemers de PLO als enige wettige vertegenwoordiger van het
Palestijnse volk (twee jaar later wordt ‘Palestina’ officieel lid van de Arabische Liga).
De achtste conferentie (Kairo, oktober 1976) houdt zich exclusief bezig met de
gevolgen van de Libanese burgeroorlog en de Syrische interventie. Men zal een
Arabische vredesmacht naar het strijdgebied zenden en dat leger moet worden
gefinancierd door een speciaal fonds. De vier jongste topconferenties staan dan weer
volledig in het teken van het Egyptisch vredesbeleid. De conferentie van Bagdad
(november 1978) decreteert een aantal sancties tegen Egypte ingeval Kairo besluit
een bilateraal vredesverdrag met Israël te sluiten: zo'n akkoord mag slechts worden
gesloten als alle leden het erover eens zijn, het conflict met de ‘Zionistische vijand’
betreft de hele Arabische wereld. Omdat Egypte zich weinig om deze resoluties
bekommert, wordt het in maart 1979 uit de Liga gestoten. Hetzelfde jaar vindt op
aanvraag van Libanon de (slecht voorbereide) conferentie van Tunis plaats. Palestijnse
guerrillastrijders voeren van op Libanees territorium acties uit tegen Israël en Beiroet
wil deze laten verbieden. De conferentie beslist er echter anders over; als schrale
troostprijs krijgt president Sarkis financiële steun voor de wederopbouw van zijn
land. De elfde conferentie, geopend te Amman op 25 november 1980, wordt geboycot
door de leden van het zgn. Weigeringsfront, Syrië, Zuid-Yemen, Libië en de PLO.
De overige deelnemers blijft niets anders over dan de goedkeuring van een aantal
weinig originele resoluties: veroordeling van de zgn. Syrische en Iraanse agressie
tegen Irak, ontwerp van (het zoveelste) tienjarenplan voor de ontwikkeling en
economische integratie van de Arabische staten en van een gemeenschappelijk
actieplan tegen Israël. De Golfstaten zouden al deze ambitieuze projecten financieren.
Op 25 november 1981 vindt te Fez een zeer belangrijke topconferentie plaats. Dit
keer moet ernstig worden onderhandeld over het zgn. vredesplan-Fahd, dat Israëls
bestaansrecht impliciet schijnt te erkennen. Pas een jaar later zal het, in licht
gewijzigde vorm, worden goedgekeurd (9 september 1982), zodat de twaalfde
topconferentie met succes kan worden afgesloten (alleen Libië nam er niet aan deel).
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Wat leren ons nu deze verschillende Arabische topconferenties? Ten eerste: vooral
het Israëlisch-Arabisch conflict staat centraal. De Arabische leiders ervaren Israëls
bestaan als een bedreiging, omdat, volgens hen, Tel Aviv ernaar streeft het Nabije
Oosten te verdelen in een mozaïek van religieuze staten. Zijn zij het niet eens over
de te volgen diplomatieke koers ten aanzien van Israël, dan probeert de conferentie
alsnog tot een consensus te komen. Meestal slaagt ze daar ook in. Gaat het daarentegen
om inter-Arabische conflicten, dan geeft zo'n conferentie vaak blijk van
machteloosheid. Tussen 1960 en 1980 grijpen immers minstens acht van zulke
confrontaties plaats, waarvoor geen oplossing wordt gevonden11. Ten tweede:
gaandeweg volgt het aanvankelijk revolutionaire Egypte een meer gematigde koers.
In Nassers visie moet Egypte uitgroeien tot een Arabische modelstaat, waarmee
andere landen van de regio pas veel later een ‘fusie’ kunnen aangaan. Intussen mogen
deze staten hun eigen economische en maatschappelijke instellingen behouden,
terwijl Egypte niet langer partij zal kiezen in inter-Arabische conflicten. De strijd
om Palestina heeft reeds teveel energie opgeslorpt; de Arabische wereld moet haar
blik verruimen door samenwerking na te streven met West-Europa en Afrika. Dezelfde
strategie weerspiegelt zich ook in het feit dat nieuwe staten aan de conferenties
deelnemen, waarvan enkele (Somalia, Mauretanië, Soedan, Djibouti) niet tot de
Arabische wereld strictu sensu behoren.
Ten derde: de meeste Arabische landen streven naar een politieke oplossing voor
het conflict met Israël. Zo zal Egypte steeds de zijde van de conservatieve staten
kiezen, wanneer zijn radicalere bondgenoten het Egyptisch leger onvoorbereid in
een oorlog willen storten. Het dilemma waarmee Nasser en Sadat gedurende heel
hun ambtsperiode kampen, kunnen we dan ook als volgt formuleren: hoe leider
blijven in de Arabische wereld, hoe zich verzetten tegen de radicale koers van Syrië
en tegelijkertijd opteren voor een niet-oorlogsstrategie met Israël?
Ten vierde: de slotcommuniqués van de jongste conferenties spreken weer een
radicalere taal. De Arabische wereld voelt zich opnieuw bedreigd en zet er alles op
om haar interne eenheid te bewaren. Het belang van de gewapende strijd tegen Israël
en de steun aan de PLO worden weer duidelijker onderstreept. Tengevolge van de
Israëlisch-Egyptische toenadering geven de meer radicale landen, die zich groeperen
in het Moskou-gezinde

11

Denken we aan de dreigende annexatie van Koeweit door Irak (1961), de Yemenitische
burgeroorlog (1962-1967), de rebellie in Dhofar, de Jordaanse burgeroorlog, de strijd in de
Spaanse Sahara, het Egyptisch-Libisch grensconflict, de Libanese burgeroorlog.
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‘Weigeringsfront’, de toon aan. Voor hun verdere deelname aan de topconferenties
moeten gematigde staten een hoge prijs betalen: weigeren de radicalen deel te nemen,
dan verliest de conferentie alle geloofwaardigheid; doen ze wel mee, dan is er,
vanwege Egyptes uitsluiting, geen voldoende tegenwicht om de Syrische of Libische
revolutionaire aspiraties te neutraliseren. De unanieme goedkeuring van het Fahdplan,
een meesterstuk van de Saoedi-Arabische diplomatie, dient dan ook vooral om de
middelpuntvliedende krachten in de Arabische wereld tijdelijk uit te schakelen, en
moet Egypte helpen terugkeren in de schoot van de Arabische broederorganisatie.
Thans echter is de verdeeldheid in de Arabische wereld zo groot, dat men er niet in
slaagt een nieuwe topconferentie samen te roepen, al zouden sommige leden (Egypte,
Saoedi-Arabië, de PLO en Irak) dat graag zien gebeuren.

Drie Arabische ideologieën
Bilaterale projecten die een politieke of economische unie tussen twee of meerdere
staten tot stand willen brengen, illustreren in zekere zin de mislukte integratiepoging
van de Arabische Liga. Ze staan een álle Arabische landen omvattende coherentie
in de weg. Vaak ontstaan ze onder impuls van ideologieën: Nassers socialisme, de
Baath-ideologie of het Saoedisch puritanisme.

Het Arabisch socialisme
Zowel de leiders van Egypte, Syrië en Irak noemen zich ‘Arabisch’ én ‘socialistisch’.
In de realiteit houdt dit Arabisch socialisme niets anders in dan de realisatie van in
de Koran voorgehouden principes. Wanneer de Egyptische president b.v. de
hervorming van de klasseverhoudingen decreteert, doet hij dat in Allah's, niet in
Marx' naam. Omdat vooral Nassers naam met het Arabisch socialisme verbonden
blijft, bespreek ik enkele kenmerken van zijn bewind.
In 1962 vaardigde de Raïs het ‘Handvest voor Nationale Unie’ uit. Het bevatte de
principes die in het volgende decennium Egyptes koers zouden bepalen: positieve
neutraliteit, pan-Arabisme en socialisme. Het straatarme Egypte is aangewezen op
hulp van buiten. In een eerste fase opteert Nasser daarom voor een ongebonden koers
t.a.v. de supermachten, en zoekt hij dus toenadering tot Arabische leiders die zijn
ideologische opvattingen min of meer delen. Dezen nu zijn zich bewust van Nassers
populari-
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teit en pogen deze via de oprichting van een federatief statenverbond als het ware te
neutraliseren. Zo ontstaat de Verenigde Arabische Republiek (1958-1961), die Egypte,
Syrië en Yemen omvat. Wanneer Syrië en Yemen echter merken dat Nassers politiek
de Arabische bewustwording verder in de hand werkt, intern verzet kweekt tegen
hun dictatoriaal beleid en Nassergezinde fracties staatsgrepen tegen hun regime
plannen, sterft dit integratieproject een vroegtijdige dood. Wanneer twee jaar later
zowel in Syrië als in Irak ‘socialistische’ regimes aan de macht komen, probeert
Egypte opnieuw trilaterale onderhandelingen op gang te brengen. Ze mislukken,
vooral door het verzet van religieuze minderheden in Syrië en Irak12. De mislukking
doet Nasser besluiten zich voor financieel-economische hulp tot niet-Arabische
landen te wenden. Zijn beleid wordt dus méér nationaal-Egyptisch, en omdat het
Westen de Zionisten steunt, meteen anti-westers. De Derde Wereld mag dan Egyptes
schijnbare autonomie bewonderen (cfr. de nationalisering van het Suezkanaal en de
aanleg van de Aswanstuwdam), Nassers Arabische rivalen genieten met leedvermaak
van diens nederlaag in de Zesdaagse Oorlog en in de Yemenitische burgeroorlog.
Sadats presidentschap geeft het Egyptische pan-Arabisme de definitieve doodsteek.
De doorsnee Egyptenaar is bij Nassers socialisme ongetwijfeld wel gevaren:
kosteloos onderwijs, landhervorming en plattelandsontwikkeling (d.m.v. een
coöperatiesysteem), prijs- en huurcontrole, verbetering van het statuut van de vrouw,
nationalisering van een aantal sleutelsectoren, deelname van de arbeiders aan het
bedrijfsbeheer13. Politiek gesproken oefent onder het kolonelsbewind de Arabische
Socialistische Unie - voor de helft bestaande uit boeren en arbeiders - alle macht uit.
Rechtse groeperingen zijn verboden, want ze verstevigen de fundamentalistische
positie van Saoedi-Arabië gezinde groepen in het openbaar leven. Ook de leden van
de Communistische Partij verdwijnen achter slot en grendel, want ze zijn goddeloos
en Moskou-getrouw. De Unie moet de verwezenlijkingen van de revolutie
beschermen.

12
13

M.H. Kerr, The Arab Cold War, Oxford University Press, London, 1978, pp. 77 e.v.
R.W. Baker, Egypt's uncertain Revolution under Nasser and Sadat, Harvard University Press,
Cambridge, 1978, pp. 88-114.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

626

De Baathideologie
De door Arabische intellectuelen bewonderde Baath-partij heet voluit ‘Groep van
de Arabische Socialistische Heropstanding’. Ze bestaat uit twee fracties: de
mystiek-idealistische en relatief xenofobe, gesticht door Aflaq en Bitar, en de
pragmatische, opgericht door Hawrani. Haar ideologie is militant nationalistisch,
beklemtoont zowel eenheid als geleidelijke transformatie van de staat, en zoekt verder
een middenweg tussen kapitalisme en socialisme. Niet de klassenstrijd, maar wel de
overtuiging dat alleen het socialisme beantwoordt aan het verlangen naar een
rechtvaardige samenleving ligt aan deze pan-Arabische doctrine ten grondslag.
Concreet wil men dit realiseren door de invoering van een democratisch rechtssysteem
en de strijd tegen buitenlandse invloeden. Op economisch vlak staan nationalisatie,
rechtvaardige lonen, landbouworganisaties, verbod op het betalen van rente en
huurgeld centraal. Alleen wanneer ze niet tot ‘uitbuiting’ leiden, worden privé-bezit
en erfenissen toegestaan14. De Baath-ideologie verwerpt tenslotte affiliaties gebaseerd
op etnisch, godsdienstig en regionaal bewustzijn. Pas na haar zesde Congres (oktober
1963) krijgt ze een expliciet marxistische inslag.
Rond die tijd eigent het nieuwe Syrische regime zich deze ideologie toe en de
Syrische president kroont zichzelf tot secretaris-generaal van de Baathpartij. Met de
jaren nu blijkt de onhaalbaarheid van de Groot-Syrische gedachte, zodat Damascus
niet ongevoelig is voor de federatieplannen van Egypte en Irak. Wanneer deze landen
echter, o.a. via de zetelverdeling in een nieuw op te richten parlement, de Syrische
politiek grondig pogen te beînvloeden, kiest de Baathpartij opnieuw voor haar
autonomie. Daarenboven is het politieke klimaat in Syrië (tot 1968) zeer instabiel
en zijn de verschillende Baathpolitici ook onderling verdeeld15. De Baath wordt in
eigen land bedreigd door de (verboden) Syrische Nationalistische Partij en het
moslimfundamentalisme van de ‘ikhwan’, de Moslimbroederschap die het herstel
van het Kalifaat nastreeft en het bestaan van nationale Arabische staten wil elimineren.
Op de koop toe bestempelen de hedendaagse Iraakse leiders zichzelf als de ware
erfgenamen van de Baath, en een der stichters, Aflaq, staat aan hun zijde.

14
15

S.G. Haim, The Ba'ath in Syria, in M. Curtis (ed.), People and Politics in the Middle East,
Transaction Books, 971, pp. 132-143.
In 1958 verklaart de toenmalige president Shukri Al-Quwatli: ‘De helft van mijn onderdanen
noemt zich leider, een vierde noemt zich profeet, en 10% noemt zich God’. Geciteerd door
M. Hudson, Arab Politics. The search for legitimacy, Yale University Press, New Haven,
1977, p. 251.
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We hebben reeds gesproken over de mislukking van de Verenigde Arabische
Republiek. In 1969 staat een nieuwe Arabische leider op, met een groot persoonlijk
charisma, en door de volksmassa beschouwd als Nassers werkelijke erfgenaam. Ook
Gadaffi koestert pan-Arabische dromen, die hij waar wil maken in een ‘Grote
Federatie’ tussen Libië, Soedan, Egypte en Syrië. Terwijl Nasser dit project wilde
steunen, geldt dit noch voor diens opvolger, noch voor de Syrische president.
Aanvankelijk willen dezen hun progressieve tegenstanders ervan overtuigen dat ze
Gaddafi's pan-Arabische bekommernissen delen, uiteindelijk vrezen ze echter de
grillige politiek van de Libische kolonel en de voordelen die Moskougezinde groepen
eventueel uit de federatie kunnen halen. Gadaffi zal later nog andere federatieprojecten
ontwerpen (met Tunesië in 1974, met Syrië in 1980), die echter slechts voorontwerpen
blijven.

Het Saoedi-Arabisch puritanisme
Saoedi-Arabië is een theocratie, geregeerd zonder eigenlijke ideologie en zonder
inspraak van wie dan ook. Het land bezit geen grondwet, de rechtspraak is gebaseerd
op het Islamitisch Recht (de ‘Sharia’), de ‘majalis’ (volksraden) vormen slechts een
democratische façade. Het koningshuis ontleent zijn internationale autoriteit
grotendeels aan de olierijkdom, maar militair is het uiterst kwetsbaar. De doctrine
van het puriteins Wahabisme is een efficiënt wapen in de handen van de familie
Saoed, maar kan tegelijkertijd tot haar ondergang leiden. De Saoedi's geven zich
immers wel uit voor de oorspronkelijke dragers van de Islam, maar hun levenswijze
strookt niet met de islamitische voorschriften.
Om zijn nationale onafhankelijkheid veilig te stellen, verdedigt Saoedi-Arabië
allereerst regionale belangen. Zo ontstaan in 1971 onder zijn impuls de zgn. Verenigde
Arabische Emiraten, een federatie van zeven onafhankelijke ministaten (Bahrein en
Katar wensen niet toe te treden en iedere vorm van geïnstitutionaliseerde
intergouvernementele samenwerking met Irak of Perzië wordt afgewezen). Drie jaar
later bewerkstelligt Riad een Iraaks-Perzisch akkoord. Na de Iraanse revolutie richt
het een Samenwerkingsraad op met de vijf kleine Golfstaten. In inter-Arabische
conflicten voert Saoedi-Arabië een karakteristieke evenwichtspolitiek. Dreigen b.v.
Egypte en Syrië teveel macht te verwerven (b.v. in de periode 1958-1961), dan krijgen
Irak en Jordanië de nodige diplomatieke steun. Pogen de (ex-)Hasjemitische
koninkrijken de Arabische wereld te domineren (b.v. in de periode 1950-1958 of na
1967, dan gebeurt mutatis mutandis hetzelfde. Als tegenpool van de progressieve
regimes beschouwt Saoedi-Arabië zich
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als het hoofd van de islamitishe wereldbewegng. Reeds Abdul Aziz noemt zich de
nieuwe kalief, terwijl twee decennia later zijn zoon Feisal alles in het werk stelt om
een zgn. ‘Conservatieve Alliantie’ uit te bouwen. De brand in de Al Aqsa-moskee
vormt de aanleiding tot de eerste Pan-Islamitische Conferentie, tot groot ongenoegen
van Egypte (Rabat, september 1969). Feisal krijgt zijn zin wat betreft de oprichting
van ‘De Organisatie van de Islamitische Conferentie’ die als belangrijkste taak
toegewezen krijgt, het beter kenbaar maken van het Arabisch standpunt inzake het
Palestina-conflict, vooral dan m.b.t. de kwestie Jeruzalem. Op de tweede Conferentie
(Lahore, februari 1974) boekt Feisal een nog groter diplomatiek succes. In ruil voor
financiële en diplomatieke steun willen Sadat en Gadaffi de oude monarch immers
tot kalief uitroepen. De derde Pan-Islamitische Conferentie (Taif, januari 1981)
veroordeelt het Egyptisch vredesbeleid. De vierde (Casablanca, januari 1984) besluit
Egypte opnieuw in de schoot van de organisatie op te nemen. Al bij al getuigen de
resoluties van verbale krachtpatserij, en hun reële betekenis is gering: sommige
lidstaten handhaven gewoon hun diplomatieke betrekkingen met Israël, terwijl andere
de vergaderingen boycotten. Ze vergroten echter wel het Saoedi-Arabisch prestige
in de wereld.

Besluit
Het lijkt ons vrij evident dat landen waarvan het beleid gekenmerkt wordt door
dergelijke ideologische diversiteit, moeilijk samen kunnen werken op politiek of
economisch vlak. Chronologisch zijn er aldus in de Arabische wereld twee
basisconflicten te onderscheiden. Tussen 1956 en 1967 overheerst de confrontatie
tussen de progressieve regimes onderling. Egyptes militaire nederlaag betekent echter
een zware prestigeslag voor dit pan-Arabisch socialisme. Aangezien na Nassers dood
deze stroming geen echte leidersfiguur voortbrengt en de Baathdoctrine door Syrië
en Irak steeds meer gebruikt wordt om hun militaire dictatuur te rechtvaardigen,
krijgt het fundamentalisme nieuwe kansen. De confrontatie tussen conservatieve en
progressieve landen treedt nu meer op het voorplan, terwijl de herinnering aan de
Arabische eenheid, zoals die eens bestond, verdwijnt. De Arabische landen zijn
bereid tot samenwerking met derde staten, en het conflict met Israël verliest zijn
‘sacraal’ karakter. ‘The victory of the people of the desert was a victory for those
who seemingly had remained themselves... in the troubles of Nasser and the Ba'ath
there was an indictment of
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those who dared turn things upside down. This was a vindication of the cultural and
political superiority of some imagined pure tradition’16.
Heden ten dage kunnen we dus een groot aantal landen van het Nabije Oosten als
theocratisch bestempelen. Niet-Arabische (Iran, Israël, Turkije) zowel als Arabische
(Libië, Saoedi-Arabië). Vooral de Iraaks-Iraanse oorlog toont duidelijk aan dat de
strijd tussen nationalistisch socialisme en fundamentalisme nog niet in het voordeel
van een van beide is beslecht. Het geïnstitutionaliseerde confessionalisme, zoals dat
b.v. tot uitdrukking komt op de islamitische topconferenties, vermag bovendien
weinig tegen de weerzin die de gewone Arabier voelt ten aanzien van het buitenland
en de corruptie van hen die zich door de samenwerking met het buitenland
schaamteloos verrijken. Immers, de Arabische leiders hebben alle bruggen met de
oppositie opgeblazen en laten het volk uiteindelijk alleen de troost die ze zich niet
kunnen toeëigenen: de godsdienst. Dat deze echter ook als politiek instrument gebruikt
kan worden, bewijst de Iraanse revolutie, die echter door Arabische koningen en
presidenten wordt afgedaan als een toevallig en alleenstaand fenomeen. Tegelijkertijd
overwegen ze echter enkele democratische hervormingen in te voeren.
We mogen besluiten dat in de Arabische wereld het lokale nationalisme het
duidelijk heeft gehaald op het pan-Arabisme, dat eertijds (verbaal) opgeld maakte.
Daarnaast treden op het voorplan het regionaal nationalisme (in westers geïnspireerd
Maghreb-, Mashrak-, of Arabische Golfverband), alsook de concurrerende
groot-islamitische beweging die het Arabisch nationalisme altijd heeft beschouwd
als een uiting van chauvinisme.

16

F. Ajami, The Arab Predicament, Cambridge University Press, New York, 1981, p. 154.
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Ida Gerhardt
Het raken aan de zomen van het licht
J. Alaerts s.j.
Begin 1983 verscheen van I. Gerhardts hand De zomen van het licht, een bundel
gedichten die ze situeert tussen 1980 en 1982. In het eerste gedicht (Grensgebied I)
verwondert ze zich over het feit dat ze nog bestaat:
Toch onbegrijpelijk dat ik nog besta:
ik word straks zesenzeventig, welgeteld.

Zo ziet zij het in 1980. Twee jaar later componeert ze het laatste gedicht van de
bundel (Grensgebied II), en stelt ze zich weer voor het raadsel van de hoge ouderdom:
nog tellende mijns ondanks èn alreeds
ervarende dat er geen tijd bestáát,
besef ik bij dit wijlen aan de grens
het raadsel van de hoge ouderdom:
het prijsgegeven zijn en alreeds vrij.
Het raken aan de zomen van het licht.

Hier is nu meer dan verwondering over haar nog-bestaan; hier ontsluiert ze de beleving
(‘alreeds ervarende besef ik’) van een mysterie, ‘het raken aan de zomen van het
licht’.
Dit mysterie lijkt wel een paradox. Want het wordt omschreven als een samengaan
van tijd en geen-tijd: ‘nog tellende... èn alreeds ervarende dat er geen tijd bestáát’;
en als een samengaan van aftakeling en bevrijding, van sterven en leven: ‘het
prijsgegeven zijn en alreeds vrij’. Deze paradox van haar bestaan ervaart zij als een
alles verhelderend mysterie, omdat het een raken is aan de zomen van het licht, van
Gods eigen licht en leven. Het beeld ‘de zomen van het licht’ komt in deze zin reeds
voor in het vierde deel van Het levend monogram, de bundel die zij tien jaar eerder,
in 1973, publiceerde. Op blz. 59 vinden we daar onder de Engelse titel Green pastures
(groene weiden) een gedicht waarvan de slotstrofe luidt:
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In de zomen van het licht
gaan wij aardse beiden;
komend voor zijn aangezicht
aan het eind der tijden
zien wij eindelijk, ongedeeld,
wat geen aardse wei verbeeldt:
Glans in glans, door glans omspeeld
op de groene weiden.

Wat in 1973 als toekomst en vervulling van een menselijke vriendschap wordt
geschouwd (‘zien wij eindelijk, ongedeeld’) heet vrij mysterieus ‘Glans in glans,
door glans omspeeld’. In de hoofdletter van ‘Glans’ vinden we een beslissende steun
om die vervulling te duiden als een uiteindelijke ontmoeting met de Heerlijkheid,
het licht dat God zelf is, en wel de God van Jezus Christus, één in drie personen;
daarom staat er driemaal ‘glans’: ‘Glans in glans, door glans omspeeld’. Ook
verwijzen hier ‘de zomen van het licht’ naar het begin, naar de stralende rand van
dat gebied vol licht en goddelijke glans. In 1982, tien jaar later, voelt I. Gerhardt dat
gebied zo nabij, dat ze zich gerechtigd wèèt om haar hoge ouderdom te omschrijven
als ‘het raken aan de zomen van het licht’.
Wanneer de dichter hetzelfde beeld laat weerkeren in de titel van haar laatste
bundel - door hem De zomen van het licht te noemen -, dan weten wij dat daarin
meer gedichten over die tastbare nabijheid Gods zullen voorkomen. Bij één daarvan
blijf ik graag even verwijlen. Het staat op blz. 61 en heet: Ontkomen. Onder het lezen
wordt de titel geleidelijk aan duidelijker: ontkomen zijn is een ontsnapping aan het
zelf, een verloren hebben van alle zelf-reflectie of terugwending naar zichzelf, omdat
men ‘eenkennig gewend’ is naar ‘de Ene die was en is’. Maar eerst het gedicht:

Ontkomen
Diep in de stilte binnengedaaldzoals een vis
zoals een vis
binnen het water ademhaalt,
water dat adem en aanvang is.
Diep in de stilte - en vrij geraakt,
zoals een vis
zoals een vis
zwaarteloos vaart men vinnen en staart,
voelend wat water en koelte is.
Diep in de stilte eenkennig gewend
- zoals de vis
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zoals de vis
enkel kent zijn element kennend de Ene die was en is.

De drie strofen bepalen driemaal de betekenis van ‘ontkomen’, de titel die als vorm
een voltooid deelwoord is. Daarom werd elke strofe opgebouwd rond een nieuw
voltooid deelwoord: binnengedaald - vrij geraakt - eenkennig gewend. Bij de eerste
lezing wekt het bevreemding dat er geen hoofdzin in een persoonlijke wijze voorkomt.
Wel zijn er drie vergelijkende zinnen, met ‘vis’ als onderwerp. Ik geloof dat we hier
een wet van het contemplatieve, in God ontkomen, leven toegepast vinden: nl. dat
men daarin nooit ‘ik’ zegt. Bij Jan van Ruusbroec, onze mystieke schrijver uit de
14e eeuw, gaat dit zo ver, dat men hem ervan verdenken kon zelf helemaal geen
contemplatief te zijn geweest. Hij vertelt immers nooit dat hij het zelf meemaakt; op
dat niveau zegt hij nooit ‘ik’.
Wat in dit gedicht ook dadelijk opvalt, is het ‘Diep in de stilte’, waarmee elke
strofe begint. Ruusbroec kan ook hier de toegang helpen ontsluiten tot wat de dichter
bedoelt. Is het volgens Ruusbroec niet in het ‘stille wezen van de ziel’ dat de H.
Drieëenheid leeft, en is het niet dààr dat de contemplatief zich tot eenvoud weet
gebracht, aan de zijde en op de plaats van Christus?
Elke strofe draait letterlijk rond de vergelijking met een vis, de derde keer staat
er zelfs: de vis. Het vis-motief moet bij I. Gerhardt op Christus worden betrokken;
dat beseft ieder die wat thuis is in haar bundel uit 1973, Het levend monogram. De
dichter bracht daarin deze aantekening aan, op blz. 71: ‘Het levend Monogram: het
teken der vroegste Christenen was een vis. De letters van het Griekse woord Ichthys
(vis) zijn de beginletters van de vijf Griekse woorden, waarvan de vertaling luidt:
“Jezus Christus, Zoon Gods, Heiland”’. Vooral in de derde strofe gebruikt de dichter
dè vis ook als een symbool. Het is meer dan een vergelijking. De vis wordt een
symbool van Christus die ‘enkel kent zijn element’. Wanneer we aan de symbolische
betekenis van de vis voorbijgaan, blijft de tekst verstaanbaar, maar boet hij in aan
geladenheid.
Hernemen we nu strofe na strofe. De kern van de eerste strofe valt samen met de
eerste regel: ‘Diep in de stilte binnengedaald’. Sommigen denken wellicht aan een
drukfout: moet het niet ‘binnengehaald’ zijn? Zo iets mogen we bij I. Gerhardt als
uitgesloten beschouwen! ‘Normaler’ zou geklonken hebben: ‘binnengehaald’ of
‘afgedaald’ - maar nee, er staat ‘binnengedaald’. Een taalkundige vondst, die twee
betekenissen in één woord samen te ballen. De dichter voelde aan dat het elan van
het diepere
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gebed vertaald moest kunnen worden in één woord, omdat eenvoud hier troef is ‘zoals een vis binnen het water ademhaalt’. Hier staat meteen dat de vis leeft en
beweegt in iets anders dan hemzelf. Zo leeft de contemplatieve mens binnen de totaal
Andere, als in zijn natuurlijk milieu - hoe goddelijk die andere ook is. Dat natuurlijke
milieu, die diepe stilte, is voor hem ‘adem en aanvang’, de lucht waarvan hij leeft
en de inspiratie van al wat hij doet.
De tweede strofe begint met een samenvatting van de eerste: ‘Diep in de stilte’.
Wat dan volgt - ‘en vrij geraakt’ - is een eerste kenmerk van het leven ‘diep in de
stilte’: het ontsnapt-zijn aan onszelf en aan onze gewichtigheid, ‘zoals een vis
zwaarteloos vaart met vinnen en staart’. De enige die de contemplatieve mens volledig
boeit is Degene in wie hij leeft - zoals die zwaarteloos varende vis enkel voelt ‘wat
water en koelte is’.
De laatste strofe omschrijft het voornaamste kenmerk van een leven ‘diep in de
stilte’. Om dit weer te geven werkt de dichter met een inclusie, die vanzelf een
omhelzing oproept. In de eerste regel staat ‘eenkennig gewend’; de laatste herhaalt
dit ongeveer: ‘kennend de Ene die was en is’. Kennen is hier zeker te verstaan in de
rijkere bijbelse betekenis. De inclusie omsluit een vergelijking met dè vis, Christus,
die ‘enkel kent zijn element’, dat is zijn Vader. Zo verstaan we beter dat ‘eenkennig
gewend’ van de eerste regel. ‘Eenkennig’ betekent zowel ‘enkel kennend’ als ‘kennend
de Ene’; ‘eenkennig gewend’ is hier dus: toegekeerd met het hele wezen, niet alleen
met het verstand. Let ook op de verandering van klank in de derde strofe. In plaats
van het water en al die lange a-klanken in de eerste en tweede strofe is hier sprake
van het element dat een nieuwe toon aangeeft met e- en en-klanken.
In deze beschouwingen bij het gedicht Ontkomen hebben we iets trachten op te
roepen van het raadsel waarin de dichter I. Gerhardt zich opgenomen ziet in haar
hoge ouderdom. Vroeger reeds - weer in het vierde deel van Het levend monogram
- gebruikte zij het woord ‘ontkomen’ in het gedicht Apocalyps. Maar het staat er in
een heel andere context: ‘Ik zat in de wachtkamer van de trein / op dit veilig terrein
God te ontkomen’. En toch krijgt ze daar in een flits de openbaring van Gods nabijheid
in haar medemensen. Het doet ons denken aan het geheel onverwachte dat Ruusbroec
kenmerkend vindt voor beginnend contemplatief gebed: ‘Wanneer de ziel slaperig
wordt en traag en tenslotte is ingeslapen, weerklinkt plots in het midden van de nacht
- dat is wanneer ze er helemaal geen erg in heeft - een geroep: “Zie, de bruidegom
komt! Treed naar buiten en ga Hem tegemoet!”...’ (Geestelijke Bruiloft). Dit alles
overtuigt ons dat I. Gerhardt een bijzonder begenadigd dichter is.
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Als slot past hier het voorlaatste gedicht van De zomen van het licht, dat de titel Het
afscheid draagt. Opgebouwd uit tweeregelige strofen doet het - ook inhoudelijk denken aan de Kinderkruistocht van M. Nijhoff. In een droom ziet ze een schip, een
schoener, in een haven liggen. Haarzelf ziet ze als varensgast, als matroos en als
genodigde, achtereenvolgens in het want, in de ra, en tenslotte hoog in het kraaienest.
Het gedicht begint met het uitspreken van de last der jaren, maar ze overwint die
door in te gaan op de genade van het ogenblik; de tijd om vaarwel te roepen is
aangebroken. We voelen haar ‘raken aan de zomen van het licht’, wanneer ze
triomfantelijk besluit, in een strofe van drie regels: ‘De horen meldt met grote stem
de afvaart en het nieuw begin. De bootsman haalt de loopplank in’.

Het afscheid
Nu zwaarder wordt der jaren last
verschijnt mij vaak een droomgezicht:
een haven waar een schoener ligt,
en ik: ik ben een varensgast.
En hoor: zij zingen al aan boord,
en taal wordt mij hun vreemde taal.
‘Vaarwel, mijn liefste en mijn land;
ik ben het beste in het want.
Vaarwel, houd mij geen ontrouw na;
ik ben het beste in de ra.
Vrienden, vaarwel! Ik ben het best
daarboven in het kraaienest’.
Ik heb geen wensen meer: ik ben
een varensgast, en één van hen.
De horen meldt met grote stem
de afvaart en het nieuw begin.
De bootsman haalt de loopplank in.

De aangehaalde dichtbundels werden uitgegeven door Athenaeum - Polak en Van
Gennep (Amsterdam).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

636

Theater in Mexico
Onderkoeld ritueel
Carlos Tindemans
‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?
Tekst op Templo mayor in Mexico Ciudad
Acht dagen Mexico-stad is vanzelfsprekend te weinig om definitief te weten wat er
theatraal leeft. Tegelijk zuig je alles naar binnen wat mogelijk is en als je de gast
bent van de professionele lui van het Mexicaanse theater (n.a.v. het 8e Wereldcongres
van de International Association of Theatre Critics and Theatre Scholars), kun je
ervan uitgaan dat wat je wordt aangeboden in elk geval niet willekeurig of toevallig
is. De zowat 80 schouwburgen die de hoofdstad rijk is en die avond aan avond draaien,
zullen wel een geschakeerder gamma vertegenwoordigen dan onder mijn aandacht
is gekomen. Toch heb ik de twee belangrijkste gezelschappen (eigenlijk een
organisatievorm die telkens een groter aantal, naar oriëntering en genre ingedeelde,
gezelschappen omvat), dat van de UNAM (Universitad Nacional Autonoma de
Mexico) en de Compania Nacional de Teatro del INBA (Instituto Nacional de Belles
Artes), aan het werk gezien en zij worden representatief geacht voor het betere
handwerk dat momenteel het theater in Mexico bepaalt.

Assortiment
Wie hier met folkloristische spinnewebben in zijn hoofd was neergestreken, kwam
meteen bedrogen uit. Het eerste stuk dat we zagen was Hamlet por ejemplo (Hamlet,
bijvoorbeeld), auteur en regisseur Hector Mendoza. Een ouder en een jong acteur en
een actrice bieden zich in een theater aan voor een rol in een produktie van Hamlet.
De assistent-regisseur loodst ze een kamer binnen en tracht ze uit de buurt van de
regisseur weg te houden. Naar het slot toe gaat hij toch even informeren en komt
terug met het bericht dat de keuze op een ander acteur is gevallen. De tussentijd krijgt
vorm en inhoud door een discussie van de drie onder elkaar over hun opvatting van
het stuk. De jonge acteur ziet er een familiedrama in, de oudere acteur legt alle nadruk
op het tragische gehalte, de actrice stelt dat
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het een politieke les is. Geen ogenblik zijn zij het met elkaar eens en de auteur doet
geen schijn van inspanning om de onenigheid dramatisch te coördineren. Het blijft
een rollenspel waarin ieder voor zich zijn houding debiteert en verbijzondert, maar
alle opvattingen blijven keurig naast en tegenover elkaar staan.
Het gaat dus om een soort lectuur van de tekst die alleen als rol-inhoud
gedemonstreerd wordt. Dit kathederdrama leeft vanuit de geleerderige eruditie van
de auteur en van verre hoor je de welbekende experts van de Shakespearologie (A.C.
Bradley vooral, H.D.F. Kitto ook, G.B. Harrison nog, sterk J. Kott, met nagenoeg
gelispelde voetnoten uit G. Wilson Knight). Het is nooit helemaal dor en vervelend,
maar het blijft van de ene voet op de andere dansen. Het naast elkaar plaatsen van
de drie opvattingen herleidt de zwijgbeurt van de twee anderen telkens tot dode
beurten. Uitermate prozaïsch. Dat was geen toeval, mij leek dit de evidente bedoeling
te zijn. Toejuichen kan ik dat acteurs enig bewustzijn wordt bijgebracht dat het drama
discussie vereist, dat geen enkele theatercultuur de confrontatie met in tijd, plaats en
mentaliteit uiteenliggende interpretaties kan missen, die mede een basis vormt om
voor jezelf uit te zoeken welke visie op Hamlet in je eigen speel-tijd wenselijk,
haalbaar of overbodig is. Maar het blijft toch een seminarie-steekspel waar geen
lillend theater uit opdaagt. De echte tragiek drong 's anderendaags tot ons door, toen
bij het neerlaten van het laatste doek de hele troep naar voren trad en de zaal
meedeelde dat een van hun collega's die namiddag zelfmoord had gepleegd. Het
bleek de speler te zijn die, als ouder acteur, gloedvol de tragische versie had verdedigd.
Zo dicht kunnen kunstmatigheid en echtheid ook bij elkaar liggen.
In het assortiment voorstellingen zat ook een non-verbaal spektakel. De Grupo de
la Cueva stelde een scenario van Francisco Peredo voor, Santa Mia, de adaptatie van
een populaire roman van Don Federico Gamboa uit 1903. Een smartlaplitanie over
de op- en neergang van een prostituee (tema de hoy, de ayer y de siempre, van
vandaag, gisteren en altijd). Het werd als parodie aangekondigd, maar mij werd het
niet duidelijk wat er precies verhaspeld werd, want de volle tekst van het romanskelet
werd luidruchtig en wildebrassend uitgebeeld, op wat autochtone songs heten te zijn,
uit diverse muzikale en thematische straatmadelievendeuntjes bij elkaar gelezen.
Alleen de opvoeringsvoorwaarden hadden iets bijzonders. De uitvoerders waren de
Peredo's, een familie met aanverwanten, en de ruimte was een onderaardse kroeg,
waarin simultaan een identieke spektakelversie van hetzelfde scenario in drie ruimten
werd vertoond. Een reis door de tijd, van naïeveteit tot decadentie.
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Het Foro teatral van de Universidad Veracruzana kwam speciaal voor ons La Boda,
B. Brechts Kleinbürgerhochzeit in een Mexicaanse versie van regisseur Raul Zermeno
opvoeren. Het bleek meer cascadewerk dan politieke subversie te bevatten, dat een
grote variatie in smijt- en kluchtwerk vertoonde, maar onder geen beding in Brechts
patroon paste. Veel kleuriger, authentieker en, hoe betrekkelijk ook, échter was de
religieuze folklore als levende traditie die we op Allerzielendag op het kerkhof van
Mixquic, een zestigtal kilometer van de hoofdstad, zagen. Een nog van vóór de komst
van de Spanjaarden daterend dodenritueel wordt daar jaarlijks geënsceneerd met
voedsel, licht en muziek. Volkomen vals daarentegen klinkt het Aztekenfestival dat
thans gelijktijdig doorgang vindt en dat niets anders voorstelt dan een antieke
crochetwedstrijd. Even onecht, kunstmatig en onbetekenend was een voorstelling
van C.G. Bond, El diabolico barbero de la calle de la horca (= Sweeney Todd. The
Demon Barber of Fleet Street, ooit gecreëerd door Joan Littlewood), gebaseerd op
een melodrama uit 1847 (G.D. Pitt, The String of Pearls), een voorstelling uit het
ook in Mexico overdadig aanwezige commerciële circuit. In tegenstelling tot wat
zowel West End als Broadway toch nog steeds vooropstellen, bleek hier enige
opvoeringskwaliteit volstrekt afwezig; het acteren was primitief, het verteltempo
reikte niet eens tot dat van de stomme film waar het als melothema best in thuis
hoort; alleen de vindingrijke machinerie die nodig is om de vele lijken te doen
verdwijnen, werkte gesmeerd. De twee belangrijkste voorstellingen, zo vormelijk
als inhoudelijk, waren die van Vicento Leñero's Martirio de Morelos door de UNAM
en Juan Tovar's Las Adoraciones door de Compañia Nacional. Leñero schetste een
biografie van José Maria Morelos, een van de (vele) nationale helden die Mexico
telt, een priester die een schaar gewapenden om zich heen verzamelde en in 1814 de
onafhankelijkheid uitriep, zowel door de kerk als door de Spaanse onderkoning
veroordeeld werd en Goya-esk voor het vuurpeloton aan zijn einde kwam: een van
de heiligen van de natie, die door de overheid (sedert meer dan een halve eeuw wordt
Mexico door een een-partij-stelsel gedomineerd) bij iedere ook onpassende
gelegenheid vereerd wordt. Leñero wilde deze figuur van haar aureool ontdoen; dat
leidde prompt tot een opvoeringsverbod, maar omdat de UNAM zoiets als een vrijstaat
is, kon het gezelschap dat naast zich neerleggen. Vertrekkend vanuit een hedendaags
seminarie van historici over Morelos worden aan het officiële beeld nogal wat
correcties aangebracht. Maar deze retouches beklemtonen meer het feit dat de echte
Morelos, een priester met een stel kinderen, weinig menselijks vreemd was dan dat
ze de figuur een andere nationale dimensie geven. De politieke boodschap, die minder
gericht was
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op wat toen de waarheid kan zijn geweest dan op de polemiek met de huidige
overheid, was duidelijk, maar mij was het meer om de vormgeving te doen. Het is
een open drama, weelderig geënsceneerd door Luis de Tavira die, met Brechtiaanse
aspiraties, een consequent gebruik maakte van een soort overdimensionele Vilar-scène
waarin, letterlijk, alles op de helling wordt gezet. Het complete technische gamma
wordt in de voorstelling benut, van raamverhaal en haasje-over tussen toen en thans,
over tekstprojecties die een kruisverhoor tussen het vertoonde en de historische
betekenis opdringen, tot een wellustig uitgespeelde bloeddorstigheid met nerveus
bewegingsspel en statische tribunaalscènes. Een pêle-mêle van intenties en stijlen
die enkel door het fresco-raam een zekere eenheid krijgen.
Las Adoraciones van de jonge auteur Juan Tovar, in de regie van Jose Caballero,
grijpt eveneens terug naar het verre verleden, dit keer zelfs 1539, en andermaal is
een inquisitie-incident aan de orde. Het thema is nochtans van een andere aard. Het
gaat om een inlands gezagdrager, een cacique, die door de Spaanse veroveraars
gedoopt en in zijn bestuurfunctie gehandhaafd wordt. Thematisch staat het
schommelen van deze (h)eerlijke man centraal, die bereid is de nieuwe tijden onder
ogen te zien maar tegelijk geen afscheid wil nemen van zijn eigen cultuur en religie.
Ook bij hem leidt dit tot de dood, dit keer aan de brandpaal. De tekst pendelt tussen
hard uitgespeelde confrontaties tussen Spanjaarden, collaborateurs en hulpeloze
inboorlingen enerzijds en illusionistische séances (droom en herinnering) die zich
bij deze Ometochtzin geregeld voordoen. Deze niet nuancerende aftekening bepaalt
ook de regie: zij drijft de duels op de spits, houdt de scenografie in directe
zwart-wit-opposities, wisselt de realiteitsvechtlust en de droomwazigheid af en
demonstreert op die wijze de dualiteit van een volk. Om deze dualiteit is het
uiteindelijk begonnen. Zij determineert, zegt deze voorstelling, ook het huidige
bewustzijn van de Mexicaan. De Spaanse usurpatie mag dan wel door Amerikaanse
beïnvloeding vervangen zijn, de gespletenheid van attractie en afkeer is dezelfde
gebleven. Het martelmodel accentueert de noodzakelijke keuze voor het fundamentele,
het oprechte, het autochtone; dat is de politieke boodschap. Niets is veranderd; daarom
moet het in deze zin veranderen. De herwaardering van ritualistische procédés, in
deze produktie herhaaldelijk aanwezig, wat vrijblijvend-archaïsch wellicht maar erg
herkenbaar suggestief, is daarvan de expressie.
Er is uiteraard nog een ander theatraal Mexico dat in ons assortiment niet
opgenomen was. Het Mexico van het nieuwe volksdrama met politieke actualiteit.
Wie de vakliteratuur zelfs van ver volgt (cfr. het uitstekende Latin American Theatre
Review uit Kansas), kent b.v. de Cooperativa
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Teatro Denuncia, die met een tekst van Felice Santander, El Extensionista, in de
buurt van de 1.500 opvoeringen komt, doorgaans in voor grotere troepen
ontoegankelijke oorden op het platteland. Gebaseerd op de participatie van de
toeschouwers in het uit te beelden gebeuren (met oeroude interventietechnieken,
zowel uit het theater als uit het traditionele gemeenschapsleven, wordt een spel vol
ironie en zelfspot, maar ook met gebalde vuist en armen-in-elkaar, aangeboden als
dramaturgie van de dagelijkse ervaring. Het theater als instrument, niet als zelfstandige
kunst. Het is een tendens die in heel Latijns-Amerika valt waar te nemen. Mij had
geboeid welke de specifiek-Mexicaanse versie van dit agitpropdrama is.

Evaluatie
Als ik deze korte kennismaking tracht samen te vatten, dan valt het op dat het
keurig-geschreven tekststuk er niet in voorkomt. De dialoog bestaat uit rauwe klompen
taal, nooit vlot en soepel, altijd tiktak-op-de-vuist, maar direct en grof, zonder
listigheid of strategie. Dat zorgt doorlopend voor opwindend (én opgewonden) theater,
maar dit soort taal verbrandt vlug, verteert zichzelf, bekommert zich te weinig om
een volgehouden visie. Het spontane moment krijgt voorrang; het formalisme van
een regisseur die met deze gespierde taal jongleert, primeert op de nuancering en
subtiliteit van de acteur die geen kans krijgt randjes te maken aan zijn type en dus
met herkenbare clichés uitpakt. Structuur en dimensie blijven weg. Afgaand op de
lauwe reacties van een matig-aandachtig publiek, ben ik bang dat de toeschouwers
niet helemaal aan hun trekken komen.
En wat te zeggen van het spel, basis van het acteursgedrag? Ook in Martirio de
Morelos is de inzet de geestelijke en machtspolitieke exploitatie van een volk, het
conflict tussen het privé-verlangen en de publieke houding, het ontredderend effect
van een leven-in-fictie. Al te graag echter slippen de theatermakers weg in de altijd
wat natte structuur van de droom, van de zelfinbeelding. Daarmee verdwijnt alle
ambiguïteit, dat belangrijke element van alle theatraliteit. Er is geen ironie meer.
Nergens loopt het spel uit op het onberekenbare; het publiek blijft beduusd bij het
zo gebeurde en zo weer vergeten moment achter, of het nu om een historische evocatie
dan wel om een actueel gebeuren gaat. Vorm is hier te vertekenend opmaat-snijden
van fictie en drama. Het blijft onduidelijk of het spel een bewustzijn wil
(re)construeren of weerloos op fictiviteit en make-belief wil drijven.
Dat trof me sterk bij het Hamlet-exempel. Deze tekst gaat ui van de verwarde en
verwarrende onwetendheid van acteurs, hun ongeschooldheid in
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en ongeschiktheid voor interpretatie. De Shakespeare-theorie wordt hier volstrekt
kunstmatig binnengehaald. De hulpeloosheid van de acteur staat lijnrecht tegenover
de talloos mogelijke Hamlet-interpretaties. De auteur-regisseur strijkt dit allemaal
glad in een soort docudrama over de gretigheid waarmee naar hulpmiddelen wordt
gegrabbeld om het levensgevecht tussen acteur en personage uit te schakelen; een
pijnlijk duel wordt omgezet in mooie standjes en kreterige soli. Deze aandacht voor
vorm is teveel een compromis. Communicatiemiddelen worden niet op hun mogelijk
effect afgetast maar als kant-en-klaar apparaat aangeboden. Schuimkloppen in plaats
van morele substantie. Deze ensceneringsmanie blijft schraal. Rijkheid van uitdossing
is er beslist, en kleurigheid, en bewegingsvariatie. Maar het staat er als een
moment-op-zich; er gebeurt nauwelijks iets mee, het leidt niet tot coherentie en zin.
De scenograaf, de kostuumontwerper, de regisseur beperken zich tot snelle uithalen
die de tekst interessant doen lijken; ieders afzonderlijke bijdrage is voldoende fraai,
maar het komt niet tot een artistiek eindprodukt. Licht b.v. wordt een produkt van
schakelaar en lichtorgel, niet van een tekenzetter; muziek is akoestische interpunctie,
niet de anticipatie of verlenging van nachtmerrie of bewustzijn. Het handwerk is er,
maar niet de verbeelding die een geslaagde poging kan omzetten in een
visie-met-toekomst. Emotie heb ik niet waargenomen; er wordt blank, hard, rechttoe
- rechtaan geacteerd, uppercutmimiek. Theater in het ijstijdperk. Spelen met de tekst,
zelfironie, sarcasme als stutten voor interpretatie komen niet voor; cynisme in
bravourhouding of karikatuur in kermisconventie, dat wel. Voortdurend merk je hoe
er naar beter buitenlands regie- en scenografiewerk wordt geloenst. Dit theater is
nog op zoek naar een vorm die ook inhoud kan worden. Pas dan zal het zijn functie
vinden, om het even of die zich in esthetische vrijblijvendheid of in politieke
onmiddellijkheid manifesteert.

Congres
Steeds weer wordt je gezegd dat Mexico mentaal geen vrij land is, dat het theater
juist daarom een grootse opdracht heeft. Het thema dat het gastland aan het
Wereldcongres had meegegeven was dan ook: gunstige en ongunstige factoren voor
het theater. Dat leverde onder de 32 vertegenwoordigde landen natuurlijk nogal wat
differentiëring op.
Vooraan in de zorg stond duidelijk het begrip van de censuur, de staatscontrole
op de vrijheid van expressie. De zelfstandigheid van het theater moet als onaantastbaar
vooropgesteld worden. De maatschappelijke voorwaarden, meestal de kloof tussen
maatschappijvorm en wat het theater
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wil, staan deze fundamentele roeping voortdurend in de weg, zo zij ze al niet
systematisch onmogelijk maken. En de voorbeelden van dergelijke willekeur komen
echt niet alleen uit totalitaire of dictatoriale landen.
Andere referenten plaatsten dan weer de ambivalente positie van de theaterkritiek
voorop. Terwijl maatschappelijke factoren, zowel het staatsbestel als de samenstelling
van het publiek, een meer conservatieve theateropvatting bevorderen, voelt de kritiek
mee met de behoefte van de theatermakers aan veranderingen in vorm en thema. Zo
komt ze vaak tussen twee stoelen terecht. Het publiek blijft achter bij wat de
theatermakers willen, en de kritiek, die tussen de twee fronten wil bemiddelen, wordt
door geen van beiden nog ernstig genomen zodra zij een niet mis te verstane positie
inneemt.
Een derde variant stelde het theater zelf aansprakelijk voor zijn ambivalente
reputatie en de maatschappelijke tegenkrachten die het oproept. De permanente
kortsluiting tussen maatschappij en theater wordt veroorzaakt door tegenstellingen
in het theater zelf: het theater als verbeelding of het theater als leerschool van en
voor het volk; de tegenspraak tussen het theater van de aanvaardbare
waarschijnlijkheid en een (meer modern) theater van de metafoor; de
theatervoorstelling als proces of als esthetisch produkt; spiegel van de tijd of
vrijetijdsbesteding; kunst van het voorbije of laboratorium van het nog onvermoede;
presentatie van het literair voltooide drama of het drama als aanleiding tot theatraliteit,
het theater tussen neoconservatisme en postmoderniteit, de terugval van de regisseur
tegenover de terugkeer van de (bewuste) acteur, de gespannen verhouding tussen het
theater dat in zich universeel gericht is en de film die zich op het hic et nunc
concentreert, het theater in dit elektronische tijdperk.
In deze discussie heb ikzelf getracht het al te zelden bewuste of begrepen
onderscheid te beklemtonen tussen het theater als representatiekunst waarin een
levenservaring in esthetische verheviging na-gebeeld wordt, en het theater als
presentatiekunst waarin nog-niet-vertrouwde denk- en gevoelsdomeinen verkend en
geïnterpreteerd worden en het publiek in staat gesteld wordt over de reeds verworven
levenservaring heen te gaan. De massamedia zoeken het steeds meer in de
neo-realistische af-beelding, het theater moet het hebben van de prospectieve
uit-beelding. Het hoeft niet bang te zijn dat het daarmee een minderheidskunst wordt.
Juist daarin zal het zijn onvervangbare identiteit (terug)vinden en meteen de
onbedreigde zekerheid dat het ook in deze bedreigde tijden zal overleven. Voorwaarde
is dan echter wel dat dit bewustzijn richtlijn en bestemming wordt van alle
georganiseerde theatraliteit.
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De Illusionist van Freek de Jonge
Paul Verstraten
Het is moeilijk over humor te schrijven, humor te analyseren. In mijn studietijd had
ik een docent die ons Juffrouw Jongejans aanraadde (als ik haar naam goed onthouden
heb), die de basisprincipes van de humor tot acht had weten te beperken. Ik heb haar
studie nooit in handen gekregen. Juffrouw Jongejans was overigens, zo leerde ik
later, niet de enige die zich met de mechanismen van de humor heeft beziggehouden.
Ook Freud bij voorbeeld spreekt in Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten
over de mechanismen van de grap. Maar de moeilijkheid van de analyse bestaat erin,
dat het humoristisch effect altijd een dynamische demonstratie van mechanismen is
en die moeilijkheid wordt ook door Freud omzeild, doordat hij in eerste instantie
heel gewillig materiaal, geschreven woorden (manifest materiaal) gebruikt en deze
didactisch uiteenrafelt. Zo wordt humoranalyse niet meer dan een skeletreconstructie
waarbij je achteraf maar al te goed beseft dat je in het skelet geen leven meer kunt
blazen. Wie, als ik in mijn studententijd, wel geïnteresseerd is in de vraag wat humor
is, maar het toch ook weer niet écht wil weten, zal zich door een gedeelte van wat
ik hier over De Illusionist, de film van Jos Stelling en Freek de Jonge, wil vertellen,
misschien niet aangesproken voelen. Maar er is meer over te vertellen.

1
De Illusionist is beslist een opmerkelijke film. De aankondiging, dat het ging om een
film ‘waar niet in gesproken wordt’, maakte je al nieuwsgierig. Zouden we een
‘stomme film’ krijgen? Een terugkeer naar een uitgestorven genre? Een film zonder
woorden met een cabaretier, Freek de Jonge, die zijn succes juist aan het woord - de
woordenstroom, de provocerende woordspelletjes en -associaties - te danken heeft.
Als voorprogramma vóór de film waren er eerst nog plaatfragmenten van zijn shows
te horen: een stem zonder lichaam, woorden zonder beeld, waaruit nog eens bleek
dat De Jonge aan de mogelijkheden van de taal en het woord genoeg heeft om van
zijn virtuositeit te getuigen. Een voorprogramma

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

644
bijna als provocatie: straks, in de film, het beeld zonder woord, lichaam zonder stem.

2
Na zijn Komiek en Tragiek heeft Freek de Jonge zich op een ander facet van het
theatrale geworpen: De Illusionist. Het verhaal van de film (gebaseerd op een fragment
uit zijn show) is eigenlijk van een grote eenvoud: een raakvlak met de stomme film?
Het gaat over twee broers, twee schlemielen, die in een boerengezin wonen. Een
bemoeizuchtige moeder, een kleurloze vader en een demente opa completeren het
geheel. De ene broer (Freek de Jonge) zou zo graag goochelaar willen zijn, de andere
(Jim van der Woude) wil hem dat steeds beletten, hij staat de aspirantgoochelaar
zelfs naar het leven. Ondanks deze irrationele afgunst bewaart Freek een grote affectie
voor zijn broer; als Jim naar een gesticht is weggevoerd, zal hij hem daar uiteindelijk
weer uit weg gaan halen. Een simpel verhaal, maar toch is het niet altijd even
makkelijk te volgen. Dit heeft veel te maken met de vorm waarin het gegoten is:
droomconstructie (de hele openingssequens blijkt een ‘droom’ van Freek geweest
te zijn), flashforward (beelden van een gang worden pas later in de film ‘geplaatst’,
geduid; de gang met het felverlichte einde blijkt aan het einde van de film de gang
te zijn waar Freek Jim zal terugvinden), insertbeelden (als Freek zijn vader vindt die
zich in de molen opgehangen heeft, krijgen we beelden uit eerdere fragmenten te
zien). Een eenvoudig, lineair verhaal wordt dus verknipt, er wordt mee ‘gegoocheld’.
Om de toeschouwer over zulke verspringingen - hiaten tussen plot en story1 - heen
te helpen, gebruikte de stomme film tussentitels, de geluidsfilm geeft de nodige
informatie in de dialoog. Hier geen van beide: de film heeft de taalvorm van de
geluidsfilm maar ‘spreekt’ niet zoals de geluidsfilm. Een stomme film dus met de
spreekvaardigheid van de geluidsfilm: een ‘intelligente’ stomme film.

3
De ‘illusionist’ is een personage in de film, de goochelaar, die begeleid wordt door
zijn assistente (Gerry van der Kley). Twee personages dus eigenlijk, de Routini's
heten ze, die beiden Freek de Jonge betoveren

1

De plot is de tekst zoals we hem zien (in de volgorde die het verhaal heeft in een film), de
story is het verhaal dat de toeschouwer in een logisch-chronologisch geheel (re)construeert.
Een flashback midden in een film wordt door de toeschouwer in de tijd geplaatst als iets dat
voor de voorafgaande beelden kwam, terwijl het in de plot na de voorafgaande beelden komt.
Deze mentale reconstructie moet gebeuren op grond van de informatie die in de plot verstrekt
wordt.
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tijdens de show die hij van hen ziet, de man door zijn magie, de vrouw door haar
verleidelijkheid. Maar er is nog een andere illusionist: de film zelf, die ons betovert
met zijn kunstjes en truukjes. De openingssequens (die later dus slechts Freeks illusie
blijkt te zijn geweest) legt de illusionaire kracht van de montage van meet af aan
bloot. Een deur waarachter we het hoofd van Freek zien. De camera verlaat hem,
maakt een zijdelingse beweging over een muur, kleren, maakt een draai en vangt
vervolgens weer Freek op die voor een spiegel zit. Via de spiegel zien we dan, samen
met Freek, de deur achter hem opengaan en vaag een gezicht weer om dezelfde deur
verschijnen. Freek ziet het in de spiegel, draait zich om om te kijken en het volgende
beeld geeft ‘te zien wat hij ziet’ (we kijken ‘vanuit zijn standpunt’): niets, niemand...
een gesloten deur. Illusie gecreëerd door de montage op de blikrichting, zoals die
gemeengoed is geworden in de filmtaal: een personage kijkt een beeld uit en in het
volgende beeld zien we, door zijn ogen, wat dat personage ziet. Hier wordt een
gemeenplaats gebruikt om een illusie te kweken, om het aanwezige beeld in de spiegel
in het volgende beeld tot een illusie te maken.
Maar, zegt de film, we kunnen ook goochelen met de ruimte. Op een gegeven
moment zien we een kijkdoos, waar de camera doorheen gaat om ons levensgroot
de minuscule ruimte achter het kijkgat in de doos te laten zien. Of wie heeft zich ooit
niet eens afgevraagd waar de mensen blijven die door de goochelaar uit een kist
worden weggetoverd? De filmillusionist laat dat zien: als Freek door zijn broer in
zo'n kist wordt opgesloten, loopt hij (via de goochelmontage) door naar het Jenseits
van de kist, wordt de overgang in de ruimte genomen door de montage die beelden
aan elkaar goochelt. Hij loopt dan in de gang met het felverlichte einde, waar hij pas
veel later in de film echt zal terugkeren. De illusionaire verplaatsing in de droom
gebeurt in dit fragment via de verbeeldingsmechanismen van de film.
Later, als Freek opnieuw door de gang loopt om zijn broer te zoeken, opent hij de
deuren die op de gang uitgeven om zijn broer te lokaliseren. Achter de deuren
verschijnt telkens een ruimte: eerst een normaal beeld, een operatiezaal waar iedereen
in het gesticht van een litteken op het hoofd wordt voorzien; achter de tweede deur
zien we niets maar horen een schreeuw en vermoeden: een bevalling; de derde deur
laat ons door een technische trucage een versnelde reis door een andere gang maken
(waar Freek al doorheen liep) tot aan het achterliggende zaaltje waar we een portret
van Freud met een pleister op het voorhoofd zien; terug in de gang zien we achter
een volgende deur eerdere beelden uit de film (de scène in de boomgaard, waar Jim
vanuit een innige omarming overgaat tot een
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moordpoging), maar waar nu een publiek naar zit te kijken. Tenslotte vindt Freek
zijn broer achter de vijfde deur, de felverlichte poort aan het einde van de gang. Hier
wordt via de montage op de blikrichting (Freek opent een deur en wij krijgen te zien
wat hij ziet) een differentiatie en optelsom van verschillende trucs van de montage
gegeven: eerst een gewoon beeld (de operatietafel), dan een beeld dat we niet zien
maar horen (de schreeuw, die een onzichtbare ruimte vorm geeft), een technische
trucage van het versnelde beeld, een ‘film in de film’, en uiteindelijk het Verlossende
Beeld achter de Lichtpoort.
Maar de illusie wordt niet alleen via de montage gecreëerd, maar ook door de
camerabeweging. Freek zoekt op een gegeven moment de assistente van de goochelaar
op en gaat naast haar zitten. Ze zit voor een spiegel. In de spiegel zien we hoe Freek
zijn hand op de hare legt, zij kijkt verschrikt op. De camera maakt een beweging om
de handen voor de spiegel, dus op de tafel, in beeld te brengen. In het kleine momentje
dat de spiegel over de tafel gaat zonder dat we de handen op de tafel zien, blijkt de
vrouw verdwenen te zijn en Freek een dode hand te bepotelen.
Illusie kan ook zijn wat je niet ziet, maar toch aan de rand van het beeld vermoedt,
het hors-champ. Bij de begrafenis van de vader zien we een man een graf graven,
een banaan eten en de schil weggooien. Het beeld blijft op hem gericht (wat de
stomme film nooit zou doen): we horen een remmend geluid, een klap, we zien hoe
een wiel dat komt aanrollen de man bijna in zijn zelfgegraven graf laat vallen. Pas
dan zien we wat er gebeurd is: de begrafenisauto is (over de bananenschil geglipt?)
tegen een zuil gereden2.
Een subtieler en stouter gebruik van het ‘hors-champ’, gekoppeld aan geluid,
vinden we terug in de scène in de boomgaard, waar Freek achter een boom een foto
van de Routini's zit te bekijken. Eerder in de film hebben we Freek en Jim al samen
in bed de foto zien bekijken en de deken zien opbollen. Verbaasd kijken zij onder
de deken: het Monster van Loch Ness of een erectie die te veel van het goede was?
Nu in de boomgaardscène wordt Jim door boeren achterna gezeten en horen we bij
de beelden van Jims vlucht een steeds in tempo verhoogd geluid. Jim staat onder een
boom, een schreeuw en Freek valt uit de boom. Een stouter voorbeeld van

2

Beeld en buitenbeeld (hors-champ) vormen samen de filmische ruimte, die dus groter is dan
alleen het zichtbare beeldoppervlak. Wat buiten beeld is (hors-champ) kan een functionele
relatie hebben met wat we in beeld zien; hier is dat b.v. de banaan, die op een gegeven moment
uit het beeld verdwijnt maar wel aanwezig blijft door de spanning die ze oproept als het beeld
op de man in de kuil blijft.
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masturbatie en ejaculatie - de schreeuw, de ‘val’, gekoppeld aan het eerdere beeld
van Freek achter de boom, zie je niet zo vlug. Alleen door suggestie, illusie van
geluid en (buiten)beeld.

4
Maar niet door de filmische illusie - beeldmontage, geluid, buitenbeeld - wordt de
humor gecreëerd. Ook op plastisch vlak, de beeldruimte in één instelling, vinden we
de humor terug. Tijdens het optreden van de Routini's klimt een oude man op het
podium: een oude geilaard, die de assistente lastig gaat vallen? Nee, dan pas zien we
het bordje met het opschrift W.C. dat de man volgt. Natuurlijk willen er ineens meer
mensen gaan plassen. Een spanning wordt komisch gemaakt door een element dat
al de hele tijd in beeld was, maar dat we nu pas goed zien. Maar het mooiste
voorbeeld, ook omdat het zo eenvoudig is, vind ik het bezoek van de moeder en
Freek aan het gesticht waar Jim is. Zij stappen uit een bus, de moeder moet Freek
door een hek trekken omdat hij weer eens zijn bril kwijt is. Op het pad van de
inrichting ziet de moeder een portemonnee. We weten dat ze gierig is, eerder wilde
ze opa al van zijn spaarcentjes beroven. Maar we kennen de truc met de portemonnee:
die glipt weg als je hem op wilt rapen. En meteen volgt er een heel mooi dubbel
parcours van de moeder die achter de portemonnee aansluipt en Freek die in zijn
bijziendheid met het terrein worstelt. Freek vecht met een te laag hangende tak,
struikelt over een karrepad, wordt gedesoriënteerd door geluiden die hij niet thuis
kan brengen. Een soort rat zit achter hem aan; een kanonschot, Freek schrikt, de rat
stopt. Freek verder, de rat krijgt een kanonskogel op zijn kop. De moeder struikelt
nog steeds achter de portemonnee aan, de twee lijnen hadden elkaar een tijd lang
niet gekruist. We zien Freek op het gazon van de inrichting verschijnen, daarna,
vanuit het gesticht in een heel grote totaalopname, heel klein worstelend met de rat,
terwijl op de achtergrond de moeder weer voorbijschuift. Dan een close up van Freek,
die naar het gesticht kijkt en in het volgende beeld zien we hem op de rug, het gesticht
op de achtergrond; hij stapt even opzij en in de verte zien we weer de moeder, die
over de balustrade van het gesticht valt, klautert... achter het geld aan. Twee
verschillende trajecten: de een worstelt met de hebzucht, de ander met zijn
bijziendheid en het terrein, het decor. En in het beeld kruisen de twee trajecten elkaar
steeds op een onverwachte, komische manier. Het is een fragment dat sterk aan Tati's
Playtime doet denken, waar Mr. Hulot steeds weer met het decor worstelt (de grootstad
met haar onmenselijke architectuur) en het decor in plaats
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van een passieve materie een actief mede-personage wordt waarmee - via liften,
stoelen, deuren - ‘gedialogeerd’ wordt3.

5
En de humor an sich? Vinden we hier ook humor die niet direct uit filmische effecten
volgt? Freeks personage in de film is een synthese van tragiek en komiek, de
tragikomiek. Op momenten dat hij als illusionist echt serieus wil optreden, twee keer
voor een zaal, wordt het een nachtmerrie: het mislukt altijd. Ook als de moeder, aan
het einde van de film, verkleed als een goochelaarsassistente, hem tot een optreden
wil verleiden, mislukt het: de truc met de zwaarden die door een kist worden gestoken
met haar hoofd erin, mislukt en ze is dood. In andere situaties daarentegen is hij een
goochelaar-tegen-wil-en-dank. Hij tovert een balletje en de balletjes blijven maar
komen, als een ongewilde oprisping. Het mooiste voorbeeld vind ik echter wanneer
Freek zijn huilende vader een zakdoek uit zijn pochet wil aanreiken en ongewild de
truc van de eindeloze doekenketen doet. Tragikomisch, een niet synchroon lopen
van wil en daad, een combinatie die de professionele goochelaar tot in de perfectie
moet beheersen.
Ook de verwijzingen naar de slapstickhumor uit de stomme film-tijd zijn er, zoals
b.v. in de tafelscène waar iedereen behalve opa aanzit. Het gooien smijtwerk alsmede
de klap die altijd bij de verkeerde aankomt, ontspint zich hier rond de vliegen. Freek
slaat een vlieg dood die op zijn lepel zit; opa, in zijn kabinet, krijgt de lepelinhoud
op zijn gezicht. Freek slaat een vlieg dood op het gezicht van zijn met gesloten ogen
biddende moeder en broer Jim wordt beloond met een stevige tik. Het oude
slapstickwerk dat nogal eens flauw aandoet. Maar er zijn meer referenties naar de
stomme film. Bij Laurel en Hardy worden in de gags nogal eens fysieke eigenschappen
verwerkt. Freek gebruikt zijn bijziendheid als komisch element. Zonder bril valt hij
in sloten, slaat zichzelf of anderen ongewild, verdwaalt, struikelt. Het gebrek wordt
een troef of therapeutisch effect voor

3

Er zit in De Illusionist ook een mooie verwijzing naar Gone with the wind. Daar maakt
Scarlett O'Hara een jurk uit gordijnen om Rhett Butler, die ze wil gaan opzoeken om geld
te vragen, niet haar armoede te hoeven laten zien. In De Illusionist maakt de moeder voor
Freek uit gordijnen een pak, zodat hij netjes gekleed de goochelaarsassistente kan gaan
bezoeken. In Gone with the wind is deze vondst mooier in het verhaal geïntegreerd. Scarlett
was eens een rijke dame, de zelfgemaakte jurk wil haar verarming en vernedering
wegmoffelen.
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zowel de komiek als voor het publiek4, de zwakte wordt een sterkte. ‘Je kunt beter
om me lachen dan om me huilen’, zegt hij tegen zijn publiek en tegen zichzelf.
Een ander komisch effect met de bril heeft met het absurdisme van de herhaling
te maken. De bril is een ‘running gag’, een rode draad die door de hele film loopt.
De bril wordt steeds weer afgenomen en kapot getrapt, er ontstaan hele gevechten
rond. De absurde herhaling creëert een ‘brillefobie’, iedereen in de wereld schijnt
wel in een samenzweerderscomplot tegen de bebrilde Freek te zitten. ‘Koning, keizer,
admiraal, brilfobies zijn ze allemaal...’ Ook de vliegen vormen zo'n rode draad en
zetten de puntjes op de i's, in het begin letterlijk, boven het titelwoord ‘De Illusionist’.
Ook vliegen zijn er om vernietigd te worden, van een onschuldige, voor de hand
liggende bezigheid wordt door de herhaling een obsessie gemaakt. Tot aan het
allerlaatste beeld, waar een vlieg boven op een familiefoto komt zitten en ineens een
bijlslag een eind maakt aan de vlieg, de foto en de film. We horen nog de lachende
stemmen van... Jim en Freek (?), die om de domme vlieg en het gefopte publiek
lachen. De uitdagende en provocerende lach die naklinkt, is terecht: de show is
voorbij en geslaagd, de film heeft me doen lachen. Misschien nog het meeste omdat
het zo'n ‘onnederlandse’ film is.

4

De verhouding tussen komiek en publiek lijkt wel een pervers contract (zoals b.v. die tussen
voyeur en exhibitionist), waarbij door de ‘humor’ perverse uitwegen voor masochisme
(komiek) en sadisme (publiek) geboden worden. Een publiek mag over zijn eigen
vooroordelen, sadisme lachen, een komiek mag zijn (sociaal en individueel) gebrek
‘ensceneren’, waarbij de humor voor beide partijen als alibi dient om hun perverse driften
te socialiseren.
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Forum
Van Dale Duits-Nederlands
Het nieuwe Frans-Nederlandse Van Dale-Woordenboek is hier in het oktobernummer
gepresenteerd. Het was het eerste van een groots opgezette serie synchrone
vertaalwoordenboeken voor de drie ons omringende talen. Als tweede in de reeks
komt nu de Duits-Nederlandse Van Dale (hoofdredacteur Prof. Dr. H.L. Cox, Bonn)
aan de beurt. Even volumineus (105.000 ingangen + uitvoerige gebruiksaanwijzing
+ spreekwoordenlijst + grammaticaal compendium) en... even respectabel.
Ook een zo omvangrijk lexicon kan geen complete inventaris van de taal zijn,
hoeft dat ook niet te zijn. Taal is een creatief systeem, veel rijker dan de norm.
Volledigheid verwachten we ook van dit woordenboek dus niet, wel een zeer ruim
aanbod, gebaseerd op valabele selectiecriteria. Het belangrijkste criterium waaraan
de samenstellers zich wilden houden, was de gebruiksfrequentie, en dat kan elke
linguïst wel onderschrijven. Of die stelregel consequent wordt toegepast, kunnen we
het beste toetsen aan de samenstellingen die in een Duits lexicon ongetwijfeld de
hoofdbrok vormen. Al van ouds immers is ‘Univerbierung’, de neiging om diverse
begrippen in één woordeenheid samen te ballen, een typisch kenmerk van de Duitse
taalstructuur. De jongste jaren is die tendens sterk toegenomen en samen met andere
complexe oorzaken leidde dit tot een ware explosie van neologismen. Geen enkel
woordenboek kan die allemaal opvangen. Niemand zal b.v. verwachten een
occasionalisme als Hinrichtungsjournalismus onder de trefwoorden te vinden; de
term (misschien te vertalen als ‘scherprechters-journalistiek’) werd onlangs gesmeed
in de kringen van Graf Lambsdorff en slaat op de meedogenloze berichtgeving van
Der Spiegel in de Flick-affaire. Met Hintertreppenjournalismus (iets minder recent)
ligt het al wat moeilijker, want Hintertreppenliteratur (keukenmeidenroman) en
Hintertreppengeflüster (roddelpraat) kregen wel een plaatsje. Maar die keuze kun je
verantwoorden. Minder aanvaardbaar daarentegen is dat b.v. Verkehrsopfer en
Todesfolge (dodelijke afloop) niet genoteerd zijn, in tegenstelling tot andere minder
frequente composita met hetzelfde basiswoord. Zo zijn er helaas nogal wat
inconsequenties. Blikvangers uit de krantekolommen: Energieverbrauch,
Benzinersparnis, Ölverknappung (olieschaarste), Müllversenkung (dumpen van
afval), Raumfähre (ruimteveer), Ministertagung (zitting van de ministerraad) zoeken
we tevergeefs.
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Ook courante adjectieven als handhabbar (handzaam, hanteerbaar), halbherzig (niet
van harte, halfslachtig), fehlgebildet (misvormd) en het modewoord uit
voetbalreportages kaltschnäuzig (beheerst, koelbloedig). Een interne vakterm als
Benzoetinktur krijgt een ingang, de externe term Zusatzstoff (additieve stof b.v. in
voedingsmiddelen) niet. Geen Minirock, wel Minigolf. Het dient gezegd dat ook de
meest gezaghebbende Duitse woordenboeken - Duden, Wahrig en
Klappenbach-Steinitz (DDR) - hier niet vrijuit gaan. Ook daar ontbreken frequente
woorden en de informatie is lang niet altijd eensluidend, wat het geringere prestige
verklaart van de Duitse lexicografie ten opzichte van haar Engelse en Franse
tegenhangers. Maar het peil van deze Van Dale is lang niet zo bedroevend als onlangs
in de Nieuwe Rotterdamse Courant door een vertaler bij de Europese Gemeenschap
is gesuggereerd.
Naast frequentie hanteert de redactie een tweede belangrijk (negatief)
selectiecriterium: transparantie, de doorzichtigheid van een Duits woord voor de
Nederlandse en Vlaamse gebruiker. Maar dit criterium lijkt me minder valabel. Of
een woord of uitdrukking onmiddellijk doorzichtig is, is niet gemakkelijk uit te
maken. Hoe een native speaker een woord herkent en decodeert is in de
psycho-linguïstiek een controversieel thema. Voor vreemdtaligen is de procedure
nog complexer en zelfs als je de betekenis correct interpreteert, is de vertaling daarom
nog niet trefzeker. Vollbürger, Schmerzmittel, Mindestteilnehmer, Stammspieler,
Tabellenführer, Foulelfmeter (geen van alle in Van Dale) zal iedereen in de context
allicht begrijpen, maar met de vertaling: volwaardig burger, pijnstiller, minimum
aantal deelnemers, kernspeler, leider in de competitie, strafschop wegens overtreding
(Handelfmeter = strafschop wegens hands staat er wel) loopt het niet altijd los. Bij
zo nauw verwante talen als Duits en Nederlands is het gevaar voor germanismen
juist bij transparante woorden het grootst.
Doorzichtigheid wordt ook als argument gebruikt om vrouwelijke afleidingen op
-in uit te sluiten. Bij controle vonden we toch Köchin en Bäuerin, niet Lehrerin,
Ministerin en Ärztin. Misschien een kluif voor feministen! De laatste drie woorden
zijn minder transparant (Köchin = kokkin, maar Lehrerin = lerares, Ministerin =
minister), maar zeker even frequent. Sedert Margaret Thatcher is zelfs
Premier-Ministerin niet uit de ether.
Substantieven op -ung worden in principe geweerd. Dat lijkt mij niet altijd
verantwoord. Eingliederung (integratie), Aufwertung (opwaardering b.v. van de
mark), Umverteilung (herverdeling), Parzellierung (verkaveling), Verseuchung
(besmetting b.v. van levensmiddelen), Beatmung (in ‘kunstmatige beademing’)
komen vaker voor dan de corresponderende werkwoorden. Abschreckung, een begrip
dat zelfs in herderlijke brieven en topconferenties aan bod komt, krijgt geen aparte
ingang. Wel staat er Abschreckungsmittel (goed vertaald door ‘intimidatiemiddel’)
zonder verder commentaar. Bij Wahrig vinden we Abschreckungsstrategie, bij
Klappenbach Abschreckungspolitik met een duidelijke verwijzing naar de militaire
betekenis. Betreuung krijgt een plaats, maar niet in de specifieke betekenis uit het
hotelwezen die je op Duitse reisfolders vindt: gute Betreuung (von Gästen) =
hartelijkheid en vlotte service.
Dit alles belet niet dat het aanbod in Van Dale overweldigend is. Wat
handelscorrespondentie betreft, is de informatie vaak ruimer dan in de bestaande
gespecialiseerde werken. Zelfs scheldwoorden zijn goed vertegenwoordigd, althans
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de ordentelijke die je b.v. in Publikumsbeschimpfung van Handke aantreft. Een
dagelijks woord als Weichspülmittel (wasverzachter) vinden we in geen enkel ander
Duits woordenboek, Van Dale geeft het wél; maar dan weer niet Weichspüler, dat
in re-
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clamestrips gebruikelijker is. Ook niet Löskaffee (oploskoffie) dat ik onlangs in het
populair-wetenschappelijk TV-programma Kopf um Kopf hoorde. Toegegeven, het
is zeer recent en op de verpakkingen staat nog steeds zoals ook in Van Dale Löslicher
Kaffee of Pulverkaffee.
Over de afkortingen mogen we zeker niet klagen. De meest bekende zijn er
allemaal. Bij FF vinden we wel de idiomatische uitdrukking etwas aus dem FF können
(iets op zijn duimpje kennen), niet de afkorting van viel Vergnügen, op fonetische
en niet op orthografische basis. Of is zo'n taalgebruik te speels voor een woordenboek?
Voor de ‘Umgangssprache’ van Küpper blijkbaar niet. (Een schoonheidsfoutje: KVP
verwijst naar kasernierte Volkspolizei (DDR), maar een vertaling ontbreekt).
Een woordenboek is doorgaans geen weerspiegeling van de meest recente
ontwikkelingen in de linguïstiek. Ook deze reeks is op dat stuk niet revolutionair.
Wel is de microstructuur voor onze gewesten een innovatie. Het principe is, naar het
mij voorkomt, ontleend aan G. Wahrig, die in zijn Deutsches Wörterbuch afstapte
van de klassieke betekenisindeling en de lemmata ordende naar hun taalkundige
context. Zo ook Van Dale, maar de eenvoudige nummering van Wahrig wordt hier
uitgewerkt tot een ingenieuze cijfer-puntcijfercode. Elk trefwoord krijgt een of meer
genummerde hoofdvertalingen bv. Land: 0.1 land - 0.2 deelstaat enz. Dan volgen de
contextvoorbeelden, gerangschikt naar hun combinatie met de diverse
woordcategorieën: 1. subst. 2. adj. enz. Een voorbeeld als Das Land meiner Väter,
dat hoofdvertaling 0.1 combineert met een subst. krijgt dus 1.1. Die code, op het
eerste gezicht vrij ingewikkeld, bleek bij proeven met studenten toch een handzaam
procédé en ze bespaart heel wat zoekwerk. Een omvangrijk lemma wordt op die
manier veel overzichtelijker dan in de meeste andere woordenboeken, en dat is stellig
een pluspunt. Er is echter ook de keerzijde van de medaille: het gevaar voor
oversystematisering en de aanzienlijke plaatsruimte die door de cijfers wordt
ingenomen. Dat trefwoorden met slechts één hoofdvertaling en zonder
contextvoorbeelden ook gecodeerd worden, kan misschien bij de samenstelling of
voor computerbewerking nuttig zijn. De gebruiker heeft er geen boodschap aan.
Vermoedelijk door de subjectieve interpretatie van de diverse medewerkers gebeurt
de opbouw van een lemma niet altijd volgens hetzelfde principe. Soms zijn
semantische, soms syntactische motieven doorslaggevend. In bepaalde gevallen
wordt te veel, in andere te weinig gedifferentieerd. Ring b.v. krijgt 9 hoofdvertalingen
waaronder: 0.1 ring, 0.2 kring ring, 0.6 (sport) (boks)ring, 0.8 (sport) werpring
(atletiek), 0.9 (fig.) kringloop cirkel. Blijkens de voorbeelden omvat 0.1 zowel
vingerring als de ringen van een boom en de ringen van Saturnus. Waarom 0.9 naar
cirkel verwijst en 0.2 niet, is niet erg duidelijk. 0.8 vermeldt ‘atletiek’, dus gaat het
hier om de ruimte waarbinnen een atleet b.v. bij het schijfwerpen hoort te blijven,
dezelfde grondbetekenis dus als boksring. Turnringen worden niet vermeld. Ook niet
de mathematische betekenis van Ring nl. een bepaalde soort verzameling, b.v. die
der gehele getallen. Kriegen krijgt twee ingangen: 1 (onoverg. ww.) = oorlogvoeren,
2 (overg. ww.) = krijgen. (Tussen haakjes, de Duitse Vredesbeweging speelt in een
van haar slogans op beide betekenissen samen: ‘Wir haben genug gekriegt’). In de
betekenis van ‘krijgertje (pakkemannetje) spelen’ staat het logisch onder kriegen 2;
maar waarom staat het daar apart onder 0.8 en niet gewoon onder 0.5 = vastkrijgen,
te pakken krijgen? In vergelijking met de chaotische informatie van Duden is dit
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lemma nochtans zeer overzichtelijk en logisch opgebouwd. Bij frei wordt ‘ein freier
Spieler’ naar 0.7 (open, onbedekt, bloot) verwezen;
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met eventueel recht kon dat naar 0.4 (vrij, ongehinderd, onbelemmerd). Glücklich 1
daarentegen krijgt maar één hoofdvertaling: gelukkig, voorspoedig, blij. Hier is toch
duidelijk betekenisverschil: je kunt, om bij de voorbeelden uit Van Dale te blijven,
‘glücklich davonkommen’ en toch niet ‘glücklich sein’ of omgekeerd. Konter heeft
alleen de label ‘bokssport’, niet ‘voetbal’; Vorteil de algemene betekenis, niet de
specifieke uit de tennissport; Weggabelung (wegsplitsing) niet de fig. betekenis
‘keerpunt’; angeschnitten: aangeknipt (mouwen), niet ‘angeschittener Ball’ (effectbal).
Beutelschneider (zakkenroller) en Marterwerkzeug (foltertuig) krijgen de notitie
‘verouderd’, terwijl je in recente kranten in verband met hogere belastingen leest:
‘sozialistische Marterwerkzeuge’ en ‘staatliche Beutelschneiderei’. Bij Klartext vind
je in geen enkel ander Duits woordenboek de tegenwoordig zo courante uitdrukking:
im Klartext (in duidelijke bewoordingen, ronduit gezegd); Van Dale geeft die
uitdrukking wél.
De redactie geeft de voorkeur aan contrastief relevante voorbeelden en heeft
daarom met opzet citaten van auteurs geweerd. Contrast is in de didactiek een
onbetwistbaar maar beperkt hulpmiddel. De meer subtiele nuances en de creativiteit
van literaire taal geven de lezer vaak een dieper inzicht in het rijke netwerk van
betekenissen. Een combinatie van de twee zou dus m.i. te verkiezen zijn.
In het nieuwe woordenboek wordt gestreefd naar vertalingen van een vergelijkbaar
niveau, meestal met succes. Maar er zijn er ook minder geslaagde, zelfs foutieve en
een enkele keer is het Nederlands niet zo fraai. Een paar voorbeelden: Hochgiftig =
zwaar, zeer vergiftig; liever: uiterst giftig. Rot wie eine Tomate = rood als een biet:
geeft de indruk dat ‘rood als een tomaat’ geen correct Nederlands is. Eine miese
Laune = rotzin; waarom niet liever rothumeur? Beugehaft = gijzeling, maar hier was
op zijn minst enige uitleg gewenst: het is de juridische term voor een speciale vorm
van hechtenis die in België zelden (wellicht nooit meer) voorkomt en heeft met
‘gijzeling’ (Geiselnahme) in de gewone betekenis niets te maken. Abstauben = (naast
afstoffen enz.) een gelukstreffer scoren, maar zo kan je het praktisch nooit vertalen;
veeleer ‘opportunistisch de kans benutten’, zoals Wahrig, Duden en Klappenbach
aangeven. Bundesdeutscher = Westduitser bondsrepublikein, maar dit laatste hoort
eerder thuis in de kabaretstijl en had dus op zijn minst het register ‘scherts’ moeten
krijgen. Zoals bovenvermelde recensent al opmerkte (maar ook al te zeer opschroefde)
is Grossfeuerungsanlage geen elektrische centrale, maar een grote stook- of
verwarmingsinstallatie. En dat ‘een bal wordt abgefälscht’ betekent inderdaad dat
hij onopzettelijk via het lichaam van een andere speler gedevieerd wordt (niet een
effectbal). Wahrig heeft het hier verkeerd voor, Duden en Klappenbach niet.
Bij deze speurtocht naar fouten is toch wel enige relativering geboden. Geen enkel
woordenboek is volmaakt, zeker niet in de eerste editie. En naast die marginale
tekortkomingen, hoe reëel ook, zijn er een massa voortreffelijke vertalingen die
getuigen van perfecte taalbeheersing en creativiteit. Voor iedereen die beroepshalve
of als amateur met vertaalproblemen te maken heeft, is de nieuwe Van Dale een
onschatbaar hulpmiddel en voor elke geïnteresseerde zelfs een boeiend leesen
leerboek. Bedenkingen en kritiek krijgen bij de beoordeling van een woordenboek
doorgaans meer plaats toegemeten dan de lof. Hier zeker ten onrechte. Naar de
pre-Van Dale-tijd zouden we niet graag terugkeren. En dat zegt meer dan alle kritiek.
L. Schoutens-Van Garsse
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Diaspora in Amsterdam
‘Die Sammlung’ toen en nu
Toen de nazi's in 1933 aan de macht kwamen, vluchtten talrijke intellectuelen en
kunstenaars het land uit. Hun lotgevallen en hun produktie staan nu, vijftig jaar later,
weer in de belangstelling. De Vereniging België-DDR organiseerde in samenwerking
met anderen een tentoonstelling over Deutsche Exil-Literatur. In de (overigens vrij
oppervlakkige) catalogus die daarbij werd uitgegeven, schetst José Gotovitch een
beeld van de Duitse emigratie in België en wordt een overzicht geboden van de
belangrijkste exielcentra, waartoe België overigens niet behoorde. Nederland
daarentegen hoort wel in dat rijtje thuis. Niet dat er zich zoveel belangrijke auteurs
gevestigd hebben, maar er is bijzonder veel emigrantenliteratuur gepubliceerd. De
uitgeverij Allert de Lange engageerde Hermann Kesten en Walter Landauer van de
Berlijnse uitgeverij Kiepenheuer, Querido nam Fritz Landshoff in dienst; beide
uitgeverijen hadden meteen een bloeiende afdeling van ‘verboden’ Duitse literatuur.
Allert de Lange heeft onlangs nog een aantal romans uit die periode opnieuw
uitgegeven. Querido richtte in 1933 het emigrantentijdschrift Die Sammlung op en
herdacht nu de 50e verjaardag daarvan met een publikatie van uittreksels uit de twee
jaargangen die ervan verschenen, onder de titel Die Sammlung. Een bloemlezing uit
het emigranten-maandblad dat van september 1933 tot augustus 1935 onder redactie
van Klaus Mann bij Querido Verlag is verschenen, gekozen door Gerda Meijerink,
met een inleiding van F.H. Landshoff. De Duitse culturele dienst Inter Nationes heeft
de uitgave gedeeltelijk gesubsidieerd.

Precaire situatie
De geschiedenis van het blad weerspiegelt uitstekend de precaire situatie waarin de
emigranten in 1933 terechtkwamen. Enerzijds konden ze rekenen op steun van
intellectuele geestesgenoten: André Gide, Aldous Huxley en Heinrich Mann
patroneerden het blad, Du Perron, Marsman en ter Braak schreven erin. In vergelijking
met velen van hun lotgenoten die doodarm waren - Konrad Merz heeft hun lot
onvergetelijk beschreven in Ein Mensch fällt aus Deutschland: wat doe je als je op
een dag aankomt in Amsterdam CS, zonder één cent en zonder één bekende in het
land? - kon een aantal van hen het nog behoorlijk rooien. Maar het tijdschrift zelf
kende permanent geldnood. Het kon zich uiteraard niet richten tot een Duits publiek.
De Zwitserse schrijfster Annemarie Schwarzenbach betaalde de medewerkers uit
eigen middelen. Het blad bestond maar twee jaar, na 24 nummers moest het ermee
ophouden. Over dat abrupte einde blijft de begeleidende commentaar opvallend vaag.
Erger dan materiële problemen was de angst. Ook in die crisistijd waren
‘gastarbeiders’ allerminst welkom. Kans op werk was er nauwelijks, soms was de
concrete agressie voelbaar, dikwijls ook was de kans op uitdrijving reëel. En wat
was dan het alternatief? Een uitzichtloze zwerftocht door Europa en een kafkajaans
gevecht met de administratie - zo navrant beschreven door Anna Seghers in Transit,
door Manès Sperber in Bis man mir Scherben auf die Augen legt - of het ergste:
teruggestuurd worden naar Duitsland. Dat lot heeft vele vluchtelingen getroffen:
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‘plichtsgetrouwe’ ambtenaren hebben ook voor 1940 hun werk al te gretig verricht,
en een gedeelte van de publieke opinie heeft dat soort indirecte moord enthousiast
geëist. Geregeld wordt in het blad echter ook de lof van het gastland gezongen: Klaus
Mann schrijft een loflied op Amsterdam (95-98), en er wordt een volledig nummer
aan de Nederlandse literatuur gewijd (vertaalster Ruth Wolf moest de tekst
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van Du Perron vertalen uit het Duits; de originele Nederlandse tekst is verloren
gegaan...). Overigens kwam er onmiddellijk kritiek, omdat bepaalde auteurs wel en
andere niet vernoemd werden (135-136): de Nederlandse literatoren hadden nu eens
een anderstalig kanaal gevonden om hun kleine vetes uit te vechten. De emigranten
zullen er wel het hunne van gedacht hebben.

Medewerkers
De draaischijf van het blad was Klaus Mann. Landshoff zocht hem begin 1933 op
in Parijs en bood hem publikatiemogelijkheid aan. Mann volgde Landshoff naar
Amsterdam, verzamelde zeer snel adviseurs en medewerkers, en het eerste nummer
verscheen nog geen half jaar later. Mann wilde een platform voor alle emigranten,
hij wilde zeer verschillende meningen ‘verzamelen’. Zo ontstond de titel.
Het kan raadselachtig lijken dat deze briljante maar grillige man, die in 1949
zelfmoord pleegde, zich zo volledig en efficiënt voor zijn zaak kon inzetten. De reden
ligt o.i. in zijn capaciteit zich althans tijdelijk geheel te wijden aan de bestrijding van
één zaak waarin hij zich volledig kan vastbijten. Zijn beroemde sleutelroman Mephisto
bevestigt het: dit met een meeslepende haat geschreven werk is een poging tot
vernietiging van zijn schoonbroer, de opportunist Gustaf Gründgens, die zich aan de
nazi's verkocht en dan ook verder triomfen kon vieren in Duitsland, terwijl de familie
Mann voor de emigratie had gekozen. Toen de vijand als collectief overwonnen was,
maar de individuele vijanden (zoals Gründgens) niet te overwinnen bleken, verloor
de bestrijding (en het leven?) zijn zin.
Mann verzamelde een indrukwekkende schaar medewerkers om zich heen. Zijn
blad bevat werk van o.m. Johannes Becher, Bert Brecht, Max Brod, Jean Cocteau,
Alfred Döblin, Ilja Ehrenburg, Albert Einstein, Lion Feuchtwanger, André Gide,
Ernest Hemingway, Aldous Huxley, Selma Lagerlöf, Else Lasker-Schüler, Golo en
Heinrich Mann, André Maurois, Romain Rolland, Joseph Roth, Philippe Soupault,
Stephen Spender, Jakob Wassermann, Arnold Zweig, Ernst Bloch, Benedetto Croce,
Stefan Heym, Pär Lagerkvist, Ernst Toller, Leo Trotski. Welk ander tijdschrift heeft
ooit in zo weinig tijd een zo prestigieuze groep publicisten verzameld? Daarbij
kwamen alle genres aan bod: er zijn fictionele en zakelijke teksten, gedichten en
verhalen, grondige essays en korte commentaren, prenten en tekeningen.

Selectie
In haar Verantwoording schrijft Gerda Meijerink dat het niet meeviel de
oorspronkelijke 1.600 bladzijden te herleiden tot ongeveer 270. Ze streefde ernaar
‘het verzamelde karakter van Die Sammlung te behouden, de veelzijdigheid ervan
zichtbaar te maken’. Ze selecteerde teksten ‘die mij op grond van hun inhoud
frappeerden omdat zij hetzij een algemene geldigheid hadden behouden, hetzij door
een zekere tijdgebondenheid iets weergaven van de stemming die zo kort na het
begin van de emigratie onder de schrijvers heerste’ (303). Hier worden wel twee
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selectiecriteria door elkaar gehaspeld: enerzijds wilde ze alle aspecten van het blad
zoals het er toen uitzag duidelijk maken, anderzijds wilde ze opnemen wat het ook
voor de moderne lezer nog interessant maakt. Beide bedoelingen komen er echter
goed uit. Het geselecteerde geeft een vrij duidelijk beeld van wat toen de belangrijkste
interessesferen waren en ik geloof dat het ook voor onze tijd relevant is, al spelen in
dit oordeel nadrukkelijk subjectieve elementen mee.

De vijand
Waarover gaat het in deze teksten? Uiteraard brengt de strijd tegen het nazisme al
deze medewerkers samen. De-
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ze negatief-polariserende ‘verzameling’ is de bestaansreden van het tijdschrift en
verklaart het pathos waarmee sommigen zich uitdrukken. Volgens de redactie is het
nazisme ‘de wil tot de catastrofe... de wil tot het barbarendom... de wil tot de
paradepas die naar de dood door gifgas leidt.... hysterische bruutheid... een
schaamteloos programmatisch “anti-humanisme”’; de leiders zijn ‘de meest
laaghartige avonturiers’ (10). Toch krijgt de lezer van nu soms de indruk dat de
emigranten wat beduusd tegen de nazi-vloedgolf aankijken. Velen van hen zijn niet
politiek geschoold, ze zijn verrast en overspoeld door de gebeurtenissen, ze doorzien
de beweging nog niet echt. Mensen die alleen met woorden vechten en van wie de
meesten nooit de juiste woorden voor deze context hebben gevonden, tegen een
regime dat het vrije woord genadeloos doodt en brutaal gebruik maakt van alle
materiële machtsmiddelen: de winnaar van die strijd was van tevoren gekend.
In Duitsland was die strijd al verloren; in een onverschillig of zelfs vijandig nieuw
milieu moesten de medewerkers zichzelf legitimeren. Klaus Mann reisde dan ook
van congres naar vergadering om de emigratiecultuur als de officiële Duitse cultuur
te doen erkennen. Die behoefte aanlegitimatie klinkt al door in de
programmaverklaring: het blad representeert ‘de ware, de geldige Duitse literatuur’
(9), ‘ook als het misleide deel van de natie hem het recht op deze titel tijdelijk ontzegt’
(10). In talrijke artikelen klinkt die polemische houding door; wat vroeger
vanzelfsprekend was, moet nu telkens weer bewezen worden. De manier waarop is
nog niet duidelijk; het blad kondigt zichzelf aan als literair, het is ‘geen politiek
tijdschrift’ (9), wat in de meeste stukken overigens direct weerlegd wordt. Deze
intellectuelen voelen zich nog niet helemaal thuis in de maatschappelijke actie.
De Duitse actualiteit wordt in het blad uiteraard op de voet gevolgd. Wie wilde
horen, had het ook in 1934 al kunnen weten: F.C. Weiskopf geeft in Dynamiet (156)
een precieze beschrijving van folteringen in concentratiekampen. Anderen bespreken
de steeds driestere stappen van de nazi's om het land volledig te onderwerpen.
Triomfantelijk wordt het buitenlandse isolement vastgelegd: ‘de Duitsers werden bij
de vergadering van de Volkenbond in het jaar 1933 als melaatsen behandeld’ (67).
De redenen voor de onverzoenlijke houding worden in het gedrag van de nazi's
gevonden en bij elke nieuwe stap geaccumuleerd. Maar ook al hebben de emigranten
moreel het gelijk volledig aan hun kant, hun reacties hebben geen enkele invloed,
de nazimacht wordt alleen maar sterker. Ze etaleren dan ook vooral hun onmacht.
Anderzijds stellen ze vast dat steeds meer mensen en organisaties met de vijand een
compromis sluiten. Hun reactie is tweevoudig. Soms gelooft men dat een schrijver
die in Duitsland gebleven is nog niet verloren is; dan domineert de voorzichtigheid.
Over Stefan George: ‘Hij zwijgt, en het laat slechts één interpretatie toe, dit
volgehouden en zo veelzeggende zwijgen: hij identificeert zich niet met dat nieuwe
Duitsland, hij kan zijn grote droom er niet in herkennen’ (59). Wie zich echter met
het nazisme afgeeft, kan op geen enkele vorm van begrip rekenen. Gottfried Benn
pleegt ‘verraad aan de geest’ (39); hij ‘richt zichzelf ten gronde door zich te
prostitueren’, ‘vernedert zich’, is ‘half pathologisch’, en produceert slechts ‘hol
klinkende, ronkende, onbeholpen journalistieke clichés’ (38). Hermann Kesten veegt
de vloer aan met de Duitse literatoren die het met het regime wel kunnen vinden
(123-130), en hij stelt zelfverzekerd: ‘Als wij de waarheid bezitten en uitspreken,
hebben we de tijd. Het lied van een dichter duurt langer dan de geestelijke storingen
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in de Duitse radio’ (129). Hij bezondigt zich hierin - net als de nazi's - aan retoriek,
die echter in zijn geval geen materiële steun
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heeft: geest moet het afleggen tegen macht, en steeds meer vertegenwoordigers van
die geest gooien het met de macht op een akkoordje. Met terugwerkende kracht kan
nog geanalyseerd worden hoe de kunst de nazi-machtsgreep heeft voorbereid (Alfred
Kantorowicz met het lucide artikel Literatuur die de oorlog voorbereidt, 269-282),
maar dat inzicht komt natuurlijk te laat om nog van nut te zijn.

Alternatieven
Welke alternatieven biedt deze emigrantenliteratuur? De Nederlandse parlementaire
democratie, die toch de mogelijkheid tot publikatie biedt, wordt niet aangeprezen:
waar Nederland aan bod komt, gebeurt dat meer via impressionistische beschouwingen
over het verleden (E.E. Kisch met Emigranten, op het ogenblik in Amsterdam,
191-199). Is het geloof in de parlementaire democratie verloren gegaan bij de
ondergang van de republiek van Weimar? Dikwijls schijnt evasie het enige alternatief.
Sommige teksten hebben helemaal niets met de emigratieproblematiek te maken.
Else Lasker-Schüler publiceert gedichten in haar gewone trant, er zijn oude teksten
van gravin zu Reventlow en Kafka en sprookjes van T.T. Heine. De publikatie ervan
bewijst dat de redactie het tijdschrift zo algemeen mogelijk wilde houden, en dat niet
alle emigranten het maken van strijdliteratuur als hun opdracht zagen; ondanks hun
brutale verwijdering uit het vaderland volhardden ze in de afzijdigheid. Terwijl
sommige machtige organisaties al van tevoren als bondgenoot afgeschreven werden
(zoals Thomas Michel doet met de katholieke kerk in Het concordaat, 40-46), gaat
de grootste aantrekkingskracht uit van het communisme, dat nog sterk met de USSR
wordt vereenzelvigd. Die aantrekkingskracht ligt voor de hand: deze mensen zijn
immers het slachtoffer geworden van nationalisme en rassewaan, en de USSR is nog
de grote, onverzoenlijke tegenstander van elke vorm van fascisme en nazisme. Vele
emigranten waren al lid van de communistische partij, of ze werden het in die jaren.
Het was trouwens nog in tempore non suspecto; de grote moordpartijen waren nog
niet begonnen of althans nog niet bekend in het Westen. Anderzijds zijn de meeste
auteurs van burgerlijke afkomst, en helemaal niet vertrouwd met de nieuwe levensstijl
in de USSR. In zijn Notities in Moskou (159-170) spreekt Klaus Mann zijn ambiguïteit
uit: hij is geschokt door de platvloersheid van sommige tenoren, is zeer kritisch
wanneer hij ziet hoe nadrukkelijk het Rode Leger op de vergaderingen van het
schrijverscongres aanwezig is, maar is enthousiast over de massale deelname en de
manier waarop iedereen zich erbij betrokken voelt. ‘In mijn hart en in mijn gedachten
wisselen ontroering en verzet elkaar af. De ontroering is sterker dan het verzet’ (169).
De verleiding moet groot geweest zijn de negatieve emigranteneenheid (verzet tegen
het nazisme) om te buigen tot een positieve polarisatie onder het vaandel van de
communistische beweging. Maar Klaus Mann kon die verleiding weerstaan: hij heeft
het gevaar ervan beseft en geformuleerd in sommige gedeelten van zijn Mephisto,
al gaat het daar om collaboratie met de totalitaire tegenpool, het nazisme. Hij blijft
zich verzetten tegen massificatie en van bovenaf gedecreteerd optimisme; hij blijft
bestaansrecht opeisen voor ‘het irrationele’, ‘de menselijke eenzaamheid’, ‘het
huiverende, liefhebbende ogen naar de dood’ (169), en verliest daarmee zijn nut voor
om het even welk totalitair regime.
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Een ander alternatief stelt Alfred Döblin voor in Joodse massakolonies en
volksminderheden. Het artikel is een zionistisch pleidooi voor joodse emigratie naar
een dun bevolkt, niet-Europees land (Europa is immers een oord van verval en
verbastering!); als dat nog niet mogelijk is, moeten de joden
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strijdbare, zelfs agressieve minderheden vormen die zich bewust afzonderen van hun
omgeving; ze moeten een speciaal statuut eisen en hun joodse identiteit benadrukken,
‘vrij en trots’ (33). Dit krachtdadige nationalisme is typisch voor de geest van de
tijd; de onverdraagzaamheid van het nazisme en andere nationalistische uitwassen
heeft in het kamp van de verdrukten tot reacties geleid die het ideeëngoed van de
verdrukker benaderen. Overigens is het wat al te gemakkelijk vanuit een confortabele
positie a posteriori te wijzen op de verblindheid die in die opvatting tot uitdrukking
komt.

Een maat voor niets?
Na twee jaar was het met Die Sammlung afgelopen. Heeft het tijdschrift enig nut
gehad? Achteraf kunnen we alleen vaststellen dat de analyses van de nazi-leer én de
concrete emanaties ervan, de waarschuwing voor de dreiging die ervan uitging, geen
enkel effect heeft gehad. De geest heeft het - zoals zo vaak - moeten afleggen tegen
de brutale macht. Het lijkt typisch voor het primitieve beschavingsstadium dat de
wereld nog maar bereikt heeft. Zij die zich door intellect en ethiek laten leiden,
kunnen zich niet goed organiseren, raken verstrikt in hun eigen tegenstrijdigheden
en worden vrijwel probleemloos uitgeschakeld door hen die (overigens ook in naam
van geest en ethiek!) zich zonder scrupules van de macht bedienen. Toch laten
fenomenen als Die Sammlung zien dat er ook een ander Duitsland bestond, dat
collectieve veroordelingen altijd onrechtvaardig zijn, dat ook in de donkerste tijden
er steeds mensen zijn die zich verzetten tegen collectieve verdwazing, dit verval
briljant kunnen analyseren en onbaatzuchtig strijden tegen de verloedering. Dat
Querido dat met deze nieuwe uitgave van Die Sammlung nogmaals heeft duidelijk
gemaakt, is de belangrijkste verdienste van deze publikatie.
Jaak De Maere
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Boekbespreking
Godsdienst
Eugen Sitarz, Kulturen am Rande der Bibel. Sachbuch über Völker und
Götter im Geschichtsfeld Israels, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart,
1983, 175 pp., DM. 35.
‘Mijn moeder baarde mij in het verborgene. Ze legde mij in een rieten mandje, ze
bedekte het met pek. Ze plaatste me op de rivier, die niet over mij heen sloeg. De
rivier hief mij namelijk omhoog...’.
Bij verschillenden van ons zal spontaan de gedachte opkomen dat bovenstaand
citaat ontleend is aan het geboorteverhaal van Mozes (Ex. 2:1-10). Dit is echter
geenszins het geval, want de passage handelt over de beroemde mesopotamische
vorst Sargon, die omstreeks 2350 vóór Chr. geleefd heeft. Dit voorbeeld wil illustreren
hoe volken en culturen rondom Palestina op deze of gene wijze het oude Israël hebben
beïnvloed. In een fraai uitgevoerd studie- en werkboek (eerder verschenen in dezelfde
serie o.a.: Gerhard Lohfink, Jetzt verstehe ich die Bibel (Ned. vert.: Lezen achter de
woorden); Alfons Weiser, Was die Bibel Wunder nennt (Ned. vert.: Een wonder?);
Erich Zenger, Der Gott der Bibel) krijgt de lezer een vrijwel compleet overzicht van
alle volken die op één of andere wijze met Israël in contact zijn gekomen (Sumeriërs
en Akkadiërs, Egyptenaren, Assyriërs en Babyloniërs, Amorieten en Kanaänieten,
Hettieten, Hurrieten, Arameeërs, Filistijnen, Perzen, Grieken, Romeinen). Aan elk
volk wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed. Achter elk hoofdstuk vindt de
lezer een concordance, een lijst van de besproken namen en landstreken mét
verwijzingen naar de bijbelplaatsen waar deze namen voorkomen. Soms zou je
wensen dat de auteur wat méér verbindingslijnen had getrokken tussen bepaalde
hoofdstukken. Zo wordt bijv. de heerschappij van de Ptolemeeën over Palestina
behandeld op p. 45 (in Hfdst. II over Egypte), terwijl het de periode is die aansluit
op de heerschappij van Alexander de Grote, over wie pas in hoofdstuk 10 (De Grieken,
pp. 144 vv.) het nodige wordt verteld. Wanneer men de feiten zó stringent per volk
ordent, komen bepaalde zaken methodisch gezien nogal onverantwoord ver uit elkaar
te liggen!
Op de inhoud van dit mooi geïllustreerde kijk- en leesboek valt nauwelijks iets
aan te merken. Jammer alleen dat bij het overzicht van de Hettieten (pp. 95-105)
nergens iets wordt gezegd over de vazallenverdragen, een onderwerp dat in de
oudtestamentische exegese van de laatste decennia een nogal centraal item is
geworden. Bij de woordafleiding van de naam Kanaän noemt de auteur: ‘land van
de rode purperwol’ (p. 80). Volledigheidshalve had hij mijns inziens ook moeten
wijzen op het Hebreeuwse werkwoord kana' (Laag zijn). De naam zou dus evengoed
‘laagland’ kunnen betekenen. Didactisch erg functioneel zijn de trefwoorden die men
in rode druk aantreft in de kantlijn, zodat men snel het gewenste onderwerp kan
opslaan. Zeer verhelderend zijn ook de citaten uit authentieke buitenbijbelse
oorkonden, die in aparte kaders de leestekst afwisselen. Keer op keer zal men
ontdekken dat bijbelschrijvers zich niet hebben afgeschermd van de hun omringende
wereld, maar daarentegen juist gebruik maken van eigentijdse literaire genres om
hún boodschap over te dragen. De goede literatuurlijst biedt voldoende titels voor
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verdere studie en een vrij uitvoerig register zorgt ervoor dat men snel bepaalde
onderwerpen of namen kan terugvinden. Het ware te hopen dat dit boek spoedig
vertaald werd!!
Panc Beentjes

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

662

K.H. Miskotte, Als de goden zwijgen, Verzameld werk, deel 8, Kok,
Kampen 1983, 438 pp., f 59.
Met het op de markt brengen van dit waarschijnlijk meest bekende (en gelezen?)
boek van Miskotte heeft de uitgever velen aan zich verplicht. Met name studenten
zullen blij zijn dat aan de ongekende prijsopdrijving van de antiquariaten voorlopig
een halt is toegeroepen. De eerste druk van Als de goden zwijgen verscheen in het
voorjaar van 1956, en het is déze uitgave die ten grondslag heeft gelegen aan de
fotomechanische herdruk binnen het Verzameld werk (een register van zetfouten
vindt u op pp. 434-437). Gelukkig heeft de redactie een aantal zaken aan deze editie
toegevoegd. Om te beginnen de tamelijk uitvoerige toelichting die Miskotte zelf bij
het verschijnen van de tweede druk (1966) wenselijk achtte en waaruit blijkt dat hij
met zijn boek niet de pretentie heeft gehad een ‘Theologie van het Oude Testament’
te schrijven. Die gedachte zou namelijk min of meer spontaan bij de lezer kunnen
opkomen bij het zien van de ondertitel: ‘Over de zin van het Oude Testament’. Het
gaat Miskotte in dit werk in wezen om de ‘Godsleer’, d.w.z. de notities van het Oude
Testament betreffende de aard van God. Dan blijkt al snel hoe catechese en
verkondiging in conflict komen met die bijbelse boodschap, door namelijk veel te
abstract over God te spreken in termen als: alwetend, al-machtig, alom-tegenwoordig
enz. Terwijl juist de oudtestamentische teksten een God laten zien die nabij is. Dát
is ook de kern, het eigene van Zijn NAAM. En vooral daarover leest men in dit boek
magnifieke bladzijden. Naast een aantal enigszins tijdgebonden beschouwingen ben
ik met name geboeid door Miskottes (beroemde?) theorie van ‘het tegoed’: het uitzicht
dat het O.T. op de toekomst biedt en dat in vele opzichten in het N.T. niet is vervuld
(p. 142). Ook trof mij dat deze literair zéér begaafde theoloog een jaar vóór het
verschijnen van de imposante Theologie des Alten Testaments van Gerhard von Rad
zo trefzeker weet te schrijven, dat het begin van het boek Genesis niet het begin der
openbaring is (pp. 153-154); de schepping is in feite een secundaire belijdenis (p.
129), omdat het naar de structuur van het O.T. onmogelijk is over JHWH ánders te
spreken dan vanuit het midden: vanuit het heden, vanuit zijn handelen in de historie
(p. 151). Dat Als de goden zwijgen méér is dan een goed boek blijkt ook uit het
gegeven dat er reeds in 1963 een Duitse vertaling van is verschenen: Wenn die Götter
schweigen. Dr Hinrich Stoevesandt was degene die deze weinig benijdenswaardige
klus heeft opgeknapt. En ik vind het een vondst van jewelste dat de redactie hém
heeft gevraagd een artikel te schrijven waarin een overzicht wordt gegeven van de
verhouding tussen de Nederlandse en de Duitse uitgave (pp. 416-433). Uit de vele
voorbeelden blijkt overduidelijk dat er geen sprake is geweest van een klakkeloze
‘omtaling’; neen, men moet veeleer spreken van een echte wedergeboorte. Het feit
dat deze Duitse vertaling weer is gebruikt voor de Engelse uitgave (When the Gods
Are Silent, 1967) bewijst genoeg. Een uitvoerig register van bijbelplaatsen (pp.
397-404) en van namen (pp. 405-409) zorgt ervoor dat men dit belangrijke boek ook
inderdaad kan gebruiken.
Panc Beentjes
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K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese
en bijbelse theologie, deel 4, Kok, Kampen, 1983, 141 pp., f 22,50.
Nergens ter wereld waarschijnlijk spelen zich zulke verhitte discussies af over het
bijbelvertalen als in Nederland. Dat bleek weer eens in alle heftigheid, toen in februari
1983 de Groot Nieuws Bijbel werd gepresenteerd. Wanneer men de - vaak nogal
ongenuanceerde - besprekingen moet geloven, deugt er werkelijk niets aan deze
gigantische onderneming. In het juninummer 1983 van dit tijdschrift heb ik een
poging gedaan deze nieuwe Bijbelvertaling op zijn waarde te schatten. Verhitte
discussies speelden zich ook af, nadat in 1951 de zgn. Nieuwe Vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap verschenen was. Centrale figuur was Frans Breukelman
die in het tijdschrift In de Waagschaal zijn mening niet onder stoelen of banken stak.
Omdat deze lange serie artikelen voor velen inmiddels tamelijk onbereikbaar is
geworden, heeft de redactie van deze Amsterdamse cahiers besloten tot een herdruk.
Een eerste selectie is verschenen in het derde cahier (pp. 8-37) en in het onderhavige
nummer wordt de beoordeling van de 1951-vertaling vervolgd. Als de conclusie van
Breukelman bij dié uitgave reeds luidde: ‘... wordt men gedwongen tot de uit-
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spraak, dat Nederland bijna zo iets als een ramp heeft getroffen met deze ‘Bijbel, in
de nieuwe vertaling’, (p. 25), dan vraag ik me werkelijk af hoe in deze kring de Groot
Nieuws Bijbel ontvangen moet zijn. Misschien dat daar in het vijfde cahier iets over
geschreven gaat worden; de redactie heeft namelijk een actueel nawoord van
Breukelman toegezegd. Na die vrij taaie, met veel bijbelplaatsen en citaten doorspekte
bladzijden over de Nieuwe Vertaling 1951 treft men een mijns inziens zeer geslaagde
bijdrage aan van K. Smelik over het verhaal van de intocht van de ark in Jerusalem
(2 Samuël 6). De auteur maakt bijzonder duidelijk dat er theologie wordt geschreven,
geen journaalverslag! Ook het artikel van D. Monshouwer over het bgin van het
Marcus-evangelie, waar een mengcitaat uit verschillende bijbelboeken niettemin aan
Jesaja wordt opgehangen, is zeer de moeite waard. Een zo beangrijk item als ‘De
ethiek van de Bergrede’ door Rochus Zuurmond had naar mijn smaak best wat breder
uitgewerkt mogen worden dan de tien pagina's die het thans beslaat. Het valt te hopen
dat de auteur er binnenkort nog eens op terug zal komen. Lezers die in het derde
cahier het magistrale artikel van Albert van der Heide op zich hebben laten inwerken
‘over de theorie van de viervoudige schriftzin in de middeleeuws joodse exegese
(PaRDeS)’, kunnen hun hart nu ophalen bij een zeer uitgewerkt voorbeeld: een
exegese van Genesis 2:21 (de schepping van de vrouw). Me dunkt dat met name de
feministische theologie hier interessante aanknopingspunten kan vinden voor haar
beschouwingen. Een bundel die met een gevarieerd aanbod van Oud Testament,
Nieuw Testament en joodse exegese een breed lezerspubliek zal kunnen bestrijken.
Panc Beentjes

Literatuur
Virginia Woolf, Wezenlijke momenten (Moments of Being), autobiografisch
werk, tekstbezorging, inleiding en voetnoten: Jeanne Dchulkind; vertaling:
Leonoor Broeder, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982, 284 pp., f 34,50, BF.
660.
In de bundel Wezenlijke momenten (Moments of being) is een vijftal autobiografische
schetsen bijeengebracht die in de nalatenschap van Virginia Woolf werden
aangetroffen. Ze zijn nooit direct voor publikatie bedoeld geweest en moesten soms
uit verschillende manuscripten worden gereconstrueerd (waarin de tekstbezorgster
overigens uitstekend geslaagd lijkt). Het waren gelegenheidsteksten: een drietal korte
voordrachten voor de Memoir Club (een kleine kring van Bloomsbury-leden, die
elkaar regelmatig herinneringen voorlazen), een verhaal over haar jeugd met haar
zuster Vanessa Bell, geschreven voor Vanessa's zoontje Julian Bell, en een ‘Schets
van het verleden’, dagboek-achtige aantekeningen over haar oudere jeugd,
opgeschreven als afwisseling en ontspanning bij haar werk aan de biografie van
Roger Fry.
De fragmenten dateren uit heel verschillende perioden: de ‘Herinneringen’ voor
Julian Bell werden geschreven in het begin van haar schrijversloopbaan, rond 1908,
de voordrachten dateren van rond resp. 1921 (‘22 Hyde Park Gate’ en ‘Oud
Bloomsbury’) en 1936 (‘Ben ik een snob?’), de ‘Schets van het verleden’ schreef ze
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aan het eind van haar leven, in 1939-1940. Het is ook verreweg het rijpste en meest
bezonken stuk. Gaan de ‘Herinneringen’ nog wat gebukt onder hoekige onhandigheid,
de voordrachten van de Memoir Club neigen soms wat naar het frivole of lijken
(vooral wat de laatste betreft) enigszins geposeerd, terwijl Virginia Woolf daarbij
ook niet geheel ontkomt aan de irritante Bloomsbury-gewoonte van wat Kees Fens
ooit de ‘mateloze bewondering van elkaars genialiteit’ heeft genoemd. Het feit dat
deze teksten voor voorlezing in de eigen kring bedoeld waren kan dat wellicht
enigszins verklaren en zelfs excuseren, maar toch toont Virginia Woolf zich pas in
haar ‘Schets’ als schrijfster op haar best. Enigszins mijmerend roept ze het beeld op
van haar Victoriaanse jeugd en van de talrijke gebeurtenissen die haar leven en ook
haar romans bepaald hebben.
Jeanne Schulkind laat niet na in het voorwoord uitdrukkelijk te wijzen op de
parallelpassages tussen deze herinneringen en een aantal van haar romans (The Waves,
To the Lighthouse, Mrs. Dalloway). Anecdotisch geïnteresseerde romanlezers kunnen
er misschien veel van hun gading vinden, maar men zou zowel de romans als deze
fragmenten toch meer recht doen, wanneer men ze beide als zelfstandige teksten zou
benade-
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ren. Minstens voor de ‘Schets van het verleden’, de ‘hoofdschotel’ van deze bundel,
geldt dat ze voor het gepubliceerde werk maar nauwelijks onder doet; het stuk laat
niet na zowel als beschrijving van het Victoriaanse leven als op stilistisch vlak diepe
indruk te maken. Ook de vertaalster Leonoor Broeder, die aanvankelijk (ook in het
voorwoord van J. Schulkind) nog wat moeilijk op gang lijkt te komen, levert hier
een fraaie tekst af.
Ger Groot

Willem Brakman, De reis van de douanier naar Bentheim, Amsterdam,
Querido, 1983, 113 pp., f 22,50.
Willem Brakman, zelf bedrijfsarts in Enschede, heeft de driehoek Almelo, Deventer,
Bentheim gekozen als kader voor een novelle vol culturele, mythologische,
folkloristische en historische allusies. Het is een circulair verhaal met een traditionele,
alwetende verteller die commentaar geeft op gebeurtenissen, conclusies trekt, de
lezer waarschuwt, enz. Hoofdpersonages zijn een douanier buiten dienst en een leraar
geschiedenis die samen op reis gaan van Almelo naar Bentheim via Deventer. Zij
lijken erg op een vermomde Dionysos en Apollo, de als sater getypeerde douanier
en de leraar bezield door poëzie en geest, beiden geconfronteerd met de bijna onaardse
schoonheid van een voorbijfietsend stel meisjes. Brakman schrijft een virtuoos
Nederlands met voortdurend afwisselende registers: ‘scharluinen’ komt erin voor
naast ‘hyperboreeërs’, ‘het gekwinkeleer der vogels’ naast ‘een bojaar, kort gebouwd,
bronskleurig, met een onbeweeglijk gezicht en pikzwart haar’, romantisch-ironische
naast toeristenbrochuretaal. Over zijn novelle heeft Brakman een aantal allusies
verspreid op A.C.W. Staring, de in 1840 overleden gelderse hereboer en dichter van
de Jaromir-cyclus. Van Staring wordt in de literatuurgeschiedenis nogal eens beweerd
dat hij een eigenzinnige denktrant en een maniëristische stijl ontwikkeld heeft,
waardoor de lectuur van zijn werk noodzakelijk bij de lezer enig denkwerk
veronderstelt. Mutatis mutandis geldt dat ook voor Brakman, die echter zo'n
aantrekkelijk schrijver is omdat hij zijn culturele bagage op een luciede en schijnbaar
eenvoudige wijze weet te verpakken. Van vele kikkers in onze literatuur is hij een
van de weinige tot prins gemetamorfoseerden.
J. Gerits

Elisabeth Marain, Uitgestelde thuiskomst, Manteau, Antwerpen, 1983, 158
pp., BF. 385.
De schrijfster, zelf dochter van een kapitein ter lange omvaart, laat in deze roman
haar hoofdpersonages Thérèse de hele wereld bereizen van Granada tot Helsinki,
van de Griekse eilanden tot New York met een trip naar Bali als uitschieter. Zoals
de titel het zegt reist Thérèse om niet thuis te hoeven komen. Want thuis betekent
de confrontatie met de barst in haar leven (de gestorven vader van haar drie kinderen
over wie haar debuutroman Het tranenmeer ging). Daarom reist ze voortdurend aan
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de zijde van Ludovic Ledoux, een UNESCO-ambtenaar, die heel wat ouder is, wat
ook problemen zal meebrengen. Ludovic en Thérèse, un homme et une femme, die
in de gelijknamige film van Lelouch zegt: ‘à cause de notre amour, un ombre restera’.
In haar gesprekken met Ludovic, met haar vriendin Ann Carter, met toevallige
reisgenoten en in de flashbacks uit haar jeugd en haar huwelijk met Justus alias
Jodocus worden heel wat literaire, culturele, maatschappelijke topics aangesneden.
Een rode draad in de volle betekenis doorheen de roman is het boek dat Thérèse
voorbereidt over de hoerenmadam Ika Loch. Over haar bordeel heeft Paul van Ostaijen
in 1926 zijn bekende groteske geschreven waarin hij het tekortschieten van de logica
(anagram van ika loch) getekend heeft. Hetzelfde tekort, nu niet van het logisch
denken maar van het schrijvend ordenen komt in Uitgestelde thuiskomst naarvoren.
Het slot van de roman waarin een bomexplosie een einde maakt aan het bestaan van
het personage Thérèse is een noodoplossing naar ik vermoed. Want aan de odyssee
van Thérèse, Marthe, Nany, of hoe de literaire opsplitsingen van de schrijfster ook
mogen heten, lijkt voorlopig geen einde te komen.
J. Gerits

Guus Kuijer, Crisis en kaalhoofdigheid, De Arbeiderspers, Amsterdam,
1983, 171 pp., f 24,50/BF. 385.
Guus Kuijer heeft, geïllustreerd met twee eigen versies, een essay geschreven over
Roodkapje en de wolf om aan te tonen 1o dat jeugdliteratuur saai wordt als het
opwindend karakter van het kwaad genegeerd
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wordt; 2o dat mensen heel vlug het geïnstitutionaliseerde kwaad gewoner en
verdraaglijker gaan vinden dan het geïndividualiseerde kwaad; 3o dat de welvaart
geen geluk gebracht heeft en de bevrijding (van het fascisme uit W.O. II) geen
vrijheid, wat de opstandigheid van de jongeren in de jaren '60 moet verklaren; 4o dat
de Nederlandse samenleving zodanig ‘vergroept’ is, dat een verfilming b.v. van Ik
Jan Cremer ongetwijfeld iedereen, groepsgewijze, zich gekwetst zou doen voelen.
En de conclusie van Kuijer: Dat is nou crisis!
Na het essay volgt een farce, ‘De wonderdoener’, waarin ene Jos Timmermans
optreedt, duidelijk verwant met Jezus van Nazareth en met de messiasfiguur uit
Pasolini's film Teorema. Zijn optreden heeft absurde en vervreemdende gevolgen
zoals in Kafka's Die Verwandlung en Ionesco's Le rhinocéros. De vreemde dingen
die gebeuren als Jos in de buurt is maken de banaliteit van het gewone, het normale
nog banaler.
J. Gerits

Literatuurwetenschap
A.J. van Essen, E. Kruisinga: A Chapter in the History of Linguistics in the
Netherlands, Martinus Nijhoff, Leiden/Kluwer, Deurne, 1983, 428 pp.
Etsko Kruisinga (1875-1944) was een geniaal taalkundige, die echter tijdens zijn
leven in eigen land nooit de erkenning kreeg die hem eigenlijk toekwam. Dit kwam
mede omdat hij vaak heftig en bitter polemiseerde tegen alles en iedereen. Dat hij
vrijwel steeds gelijk had, drong dan niet altijd tot iedereen door.
Kruisinga leefde in de periode waarin de taalkunde evolueerde van zuiver historisch
naar voornamelijk structureel-beschrijvend, en Kruisinga evolueerde mee. Dat is
trouwens wellicht het meest merkwaardige in deze merkwaardige man: dat een
strakke, onbuigzame en stugge Groninger, een ongenietbaar polemist en
Prinzipienreiter, zo'n grote intellectuele openheid en soepelheid vertoonde. Maar de
contradictie is slechts schijnbaar. De grote constante in het werk van Kruisinga is
dat hij hamerde en bleef hameren op het belang van eerlijke en nauwkeurige
taalobservatie. Daaruit volgt al het andere. Leerlingen moeten geen regels van buiten
leren (en vooral geen historische regels), maar moeten zelf hun taal leren observeren.
Het Nederlands op school moet het levende Nederlands zijn (in een synchrone eerder
dan een diachrone spelling), en geen artificiële schrijftaal, die niets met de eigen,
echte taal van de leerlingen te maken heeft. Bovenal: iedere taal moet beschreven
worden in haar eigen termen. Kruisinga paste deze laatste stelling (zoals al zijn
andere) zelf toe, met name op het Engels, en het is vooral zijn werk op het gebied
van de Engelse grammatica dat hem internationaal beroemd maakte. De waarde ervan
is blijvend, en dat niet alleen omwille van Kruisinga's scherpe observatievermogen.
Kruisinga zocht voortdurend naar verfijning van zijn beschrijvingen, en liet zich
daarbij inspireren door alles wat er reilde en zeilde in de internationale taalwetenschap.
Daardoor werd hij ‘un de ces hommes qui se renouvellent sans cesse’ (Zandvoort,
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geen dikke vriend van hem) en verdorde hij nooit. Voor een historiograaf van de
taalkunde is zijn werk dan ook uiterst boeiend.
Van Essen is duidelijk gefascineerd door Kruisinga, en zijn boek is zeer degelijk.
De biografische gegevens s.s. lijken wellicht wat mager, maar Kruisinga zelf zou
het daar allicht mee eens zijn: wat voor hem bovenal telde, was zijn werk, en op dit
gebied is Van Essen bijzonder goed. Hij schetst de sociologische achtergrond
waartegen leven en werk van Kruisinga zich afspeelden. Linguïstisch kadert hij het
werk van Kruisinga in een breed internationaal perspectief. Hij bespreekt de
belangrijkste werken individueel, en beschrijft hun receptie in Nederland (al te vaak
gemengd) en in het buitenland (overwegend zeer positief). Kortom, het boek is
werkelijk wat de ondertitel belooft te zijn. Ook het apparaat van het boek is
indrukwekkend: honderden voetnoten, een zeer uitgebreide bibliografie van Kruisinga
(673 titels!), Van Essens eigen bibliografie en index - samen 125 bladzijden. Deutsche
Gründlichkeit alom, het resultaat van negen jaar ongetwijfeld zeer hard werk.
Eén caveat echter. Dit boek is het werk van een academicus: het is technisch,
grotendeels onleesbaar voor niet-linguïsten, en een beetje saai. Dat laatste is jammer,
want Kruisinga's leven moet allesbehalve saai geweest zijn. En het moet mij ook van
het hart dat Van Essens Engels af en toe nogal ge-
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wrongen is, en een enkele keer ronduit foutief. Methought, on one or two occasions,
I heard Kruisinga tut-tutting in his grave...
Guy Tops

Geschiedenis
Barbara Tuchman, De Bijbel en het zwaard, Elsevier-Librico,
Amsterdam/Brussel, 1983, 380 pp., BF. 915.
Palestina, het Beloofde Land, is in de loop van zijn geschiedenis het slagveld geweest
van talloze volken en naties. Voor dit Heilig Land is méér bloed vergoten dan voor
enig andere plek op aarde. Voor het protestantse Engeland was Palestina niet alleen
het land van de Bijbel en de kruistochten, het was ook een vitale geografische
verbinding tussen Oost en West, het bruggehoofd tussen drie continenten, een stuk
land dat een essentiële rol vervulde in de strategie van het Britse Rijk, dat de weg
moest openhouden naar India en de olievelden van Mosoel. Men zou de inhoud van
dit boek ook kunnen samenvatten in de vraag die de schrijfster in haar ‘Naschrift’
opwerpt: ‘Bestaat Israël tegenwoordig vanwege of ondanks de Britten?’ (p. 367). En
dan kom ik als vanzelf tot het kernpunt van mijn kritiek, die niet zozeer gericht is
aan het adres van Barbara Tuchman, maar eerder voor de uitgever bestemd. Daarvoor
is het absoluut noodzakelijk om even iets te vertellen over de ontstaangeschiedenis
van deze publikatie, iets dat ik in een boekrecensie zelden of nooit doe. Barbara
Tuchamn begon namelijk in... 1948 (men had toen juist de staat Israël uitgeroepen!)
met de research van dit boek, dat in 1956 (het jaar van de Suez-crisis) op de markt
kwam. De actualiteitswaarde van dit lijvig werk was toen enorm; maar waarom, zo
vraag ik mij af, verschijnt er pas zeven en twintig jaar later een Nederlandse vertaling?
Heeft dat misschien te maken met de eerste Van der Leeuw-lezing die Barbara
Tuchman op 23 september 1983 te Groningen heeft gehouden (De toespraak is
verschenen in De Volkskrant van de volgende dag)? De uitgever laat dit feit onvermeld
en het blijft dus giswerk wat hem precis heeft bewogen met juist dit boek voor de
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dag te komen. Dat knelt des te meer, omdat De Bijbel en het zwaard het éérste werk
was dat van deze schrijfster is verschenen en algemeen niet als haar visitekaartje
wordt beschouwd. Dat zij het vak verstaat bewijzen haar in later jaren gepubliceerde
The Guns of August (1962) en Stillwell and the American Experience in China (1971),
die haar beide de Pulitzer-prijs opleverden!
Aan het lezen van haar eersteling heb ik weinig plezier kunnen beleven. Het is
mij teveel van binnenuit geschreven: je moet er zélf Engelsman voor zijn om het
enigzins te kunnen proeven. Ook steekt het mij dat in een werk waarvan geldt: ‘We
kunnen alleen maar vertellen wat er is gebeurd’ (p. 339) alle instrumenten ontbreken
om dat te verifiëren; men vindt er noch voetnoten, noch een bibliografie.
Panc Beentjes

Mark Grammens, ‘De Nieuwe Orde’, Uitg. Grammens, Brussel, 1983.
Dat het rumoer rond de TV-reeks van Maurice De Wilde, De Nieuwe Orde, nog
steeds niet is verstomd, blijkt uit het boek dat Mark Grammens als auteur en als
uitgever nu op de markt heeft gebracht. In deze publikatie worden in negen
hoofdstukjes diverse facetten om en rond De Wildes magnum opus besproken. Zo
behandelt de auteur het begrip ‘nieuwe orde’ dat z.i. een linkse oorsprong heeft,
onderzoekt hij de relatie tussen geschiedschrijving en televisie, evoceert hij de sfeer
van de jaren dertig en gaat hij ook in op enkele geschiedtheoretische kwesties.
Uiteindelijk is het geheel een scherp rekwisitoor geworden tegen de werkwijze en
de geschiedbenadering van Maurice De Wilde. Volgens Grammens is het immers
duidelijk, primo dat de programmamaker misbruik heeft gemaakt van het medium,
secundo dat hij geen oog heeft gehad voor het eigene van de geschiedenis van de
betrokken periode. Dit alles wordt naar voren gebracht in een bijwijlen scherpe taal.
Hoewel dit boek lezenswaardige gegevens bevat en Grammens bepaalde essentiële
tekorten van het programma heel duidelijk en juist aanduidt, kan ik toch niet erg
gelukkig zijn met dit werk. Mijn bezwaren zijn zowel van formele als van inhoudelijke
aard. Wat de eerste categorie betreft meen ik dat het boek té vlug werd geschreven.
Vandaar allerlei stilistische tekorten die de lectuur ervan niet steeds tot een genoegen
maken. Hetzelfde kan worden gezegd over zijn werkwijze om de talrijke
bibliografische verwijzingen in de tekst zelf te plaatsen. Wat het inhoudelijke aangaat,
erger ik mij vooral aan enkele geschiedtheoretische overwegingen, met name over
de relatie tussen heden en verleden. Ook zijn uitspraak dat de geschiedenis na verloop
van tijd niet meer vatbaar zou zijn voor een morele beoordeling (p. 55-56), acht ik
een bedenkelijke zaak. Ik vrees dat Grammens in hetzelfde bedje ziek ligt als Maurice
De Wilde.
Raoul Bauer

Gerhard Sauder (Hrsg.), Die Bücherverbrennung. Zum 10. Mai 1933, Carl
Hanser Verlag, München/Wenen 1983, 340 pp.
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Klaus Schöffling, Dort wo man Bûcher verbrennt. Stimmen der Betroffenen,
Suhrkamp, Frankfurt/M, 1983, 484 pp., DM. 14.
Op 10 mei 1933 werden in vele steden in Duitsland brandstapels opgericht met
boeken die niet overeenkwamen met de ‘Duitse geest’ zoals die in het Nazirijk diende
te heersen. Werken van Thomas Mann, Kurt Tucholsky, Erich Maria Remarque en
talloze anderen werden aan de vlammen prijsgegeven. Het ‘Institut für
Sexualforschung’ werd geplunderd en de waardevolle bibliotheek vernietigd. In
enkele steden werd ter continuering van de kruistocht ‘gegen Schmutz und Schund’
een schandpaal opgericht, waaraan ‘onduitse’ geschriften aan publieke ridiculisering
en ontluistering werden blootgesteld. Het was een daad van openlijk
cultuurbarbarisme, die zijn weerga niet kende; de wereld en de Duitse schrijvers
reageerden geschokt, zo niet verbijsterd. Toch constateert Gerhard Sauder in zijn
boek Die Bücherverbrennung (uitgegeven naar aanleiding van de 50ste verjaardag
van de gebeurtenissen) dat de boekverbrandingen weinig onmiddellijke nasleep
hebben gehad. Hoewel de acties zorgvuldig waren voorbereid, zoals Sauder aan de
hand van talrijke documenten laat zien, leek de nazileiding als geheel toch niet zeer
gecharmeerd van dit initiatief van de Duitse studentenbond en propagandaminister
Goebbels. Indirect waren de gevolgen des te groter; een hele generatie schrijvers
verdween uit Duitsland, een gemis dat door het ontstaan van een rijke Exil-literatuur
niet werd goedge-
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maakt. Want belangrijker nog dan het verdrijven van een schrijversgeneratie was het
verlies van een lezersgeneratie: ook na de oorlog heeft het nog lang geduurd voordat
de toen verdreven schrijvers in Duitsland weer enige publieke erkenning kregen, zo
dat ooit al gebeurde. Gaat Sauder in zijn boek met name in op het voorspel, de
planning en het verloop van de boekverbrandingen, in de tegelijk verschenen bundel
Dort wo man Bûcher verbrennt zijn reacties verzameld van de ‘verbrande’ schrijvers
zelf en hun sympathisanten. De brieven, dagboekaantekeningen en gedichten van
Stefan Zweig, Alfred Döblin, Bertold Brecht, Oskar Maria Graf, met zijn beroemde
tekst ‘Verbrennt mich’, en vele anderen, getuigen van ongeloof, ontzetting en
machteloze woede, en van een helder besef dat dit het begin van het einde betekende.
Want terugkijkend op de lange geschiedenis van gruwelen in het Derde Rijk valt de
boekenverbranding nu nauwelijks meer op. Het was hoogstens de eerste zwakke
opflakkering van een kwaadaardige geest die zou leiden tot ongekende
verschrikkingen. Maar juist daaraan ontleent de boekenverbranding ook haar nog
altijd actuele zeggingskracht. Want, zoals Heinrich Heine in het motto van Schöfflings
boek zegt, ‘dort wo man Bûcher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen’.
Ger Groot

Griet van Haver, Onmacht der verdeelden. Katolieken in Vlaanderen tussen
demokratie en fascisme 1929-1940, Epo, Berchem, 1983, 300 pp.
Wie nog twijfelde aan de juistheid van een titel als ‘De nieuwe orde’ voor de
televisiereeks van M. De Wilde, zal door de lectuur van deze herwerkte
doctoraatsscriptie overtuigd worden van het centrale belang van dit concept in het
vooroorlogse Vlaanderen; vooral, maar niet uitsluitend, in katholieke en
Vlaams-nationalistische kringen. Onmacht der verdeelden is een vlot leesbaar
gepresenteerde kroniek van elf jaar Vlaams-katholieke geschiedenis, waarvan het
materiaal vooral uit representatieve kranten en tijdschriften van de verschillende
politieke en filosofische strekkingen binnen de katholieke zuil komt. Elke
ontwikkeling van het maatschappelijke leven, en vooral de neerslag ervan in de pers,
wordt systematisch samengevat en kort in de grotere context van de Europese en
Belgische politieke realiteit geplaatst. Uit dit boek, dat bijna uitsluitend uit feiten
bestaat, blijkt overduidelijk de convergentie tussen autoritaire, corporatistische ideeën
en belangrijke figuren en groepen binnen het katholieke kamp, maar even goed de
huiver van vaak diezelfde groepen tegenover het staatstotalitarisme van de Italiaanse
en Duitse ‘modellen’. De enige elementen die alle katholieken schenen te verbinden,
waren het enthousiasme voor de Encycliek ‘Quadragesimo Anno’ (en deze
‘begeestering’ gaat van de christelijke arbeidersorganisaties tot en met het Verdinaso
van Joris van Severen) en het principiële anti-communisme dat, op een enkele
uitzondering na, veel sterker was dan de afkeer voor de toen al bekende misdaden
van het Nationaal-socialisme. Opvallend is ook de positieve belangstelling van
nochtans gematigde tijdschriften als Kultuurleven en Streven voor dit corporatisme,
dat blijkens dit boek niet alleen in Leuven (Nieuw Vlaanderen), maar ook aan de
Handelshogeschool Sint-Ignatius als ernstig alternatief voor de vermolmde ‘oude’
orde (t.w. democratie en parlementarisme) bekeken werd. Onmacht der verdeelden,
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is wegens zijn objectief wetenschappelijk karakter, een nuttige informatiebron voor
elke verdere discussie over die periode.
L. Abicht

Kathinka Dittrich - Hans Würzner, Hrsg., Die Niederlande und das
deutsche Exil 1933-1940, Athenäum, Königstein/Ts., 1982, 251 pp., DM.
58.
Uiteraard kan zelfs een zo thematisch geconcentreerd symposium als dit (Leiden,
1981) niet verder reiken dan tot het aangeven van een raam waarbinnen het complexe
gebeuren van de Duitse exielemigratie net vóór W.O. II te behandelen valt; binnen
deze bewuste beperking hebben de samenstellers wel oordeelkundig de relevante
motieven aan de orde gesteld die ieder voor zich zelfstandige uitvoerigheid wettigen.
Terecht is veel werk gemaakt van de mentale tijdssfeer in Nederland waarin deze
mensen belandden en die ver van gunstig of welwillend was. Vervolgens wordt
uiteengezet welk soort zelforganisatie de emigranten uitgewerkt hebben en daarna
volgt in vlugge lijnen welke specifieke overlevingskansen de
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Duitse literatoren en kunstenaars (in functies van recensent, theaterkunstenaar,
cabarettier, filmmaker, musicus en beeldend kunstenaar) toebedeeld kregen. Een
breed veld van onderzoek wordt toegankelijk gemaakt, waarvan de betekenis niet
enkel slaat op de Duitse geschiedenis zelf maar minstens evenzeer op de Nederlandse.
C. Tindemans

Film
C. Champlin, The Movies grow up, Ohio University Press, Athens/London,
1981, 284 pp., geïll., £11,95 hb/6 pb.
Wat dit boek nu precies beoogt is me niet helemaal duidelijk geworden. In eerste
instantie wil het blijkbaar een makkelijk leesbaar boek over film zijn. Met losjes
enkele ‘grote thema's’ die als leidraad moeten fungeren zoals geweld, huwelijk, de
vrouw, de held en de anti-held, enz. En steeds wordt het veranderend beeld van de
filmindustrie gemeten aan het televisiemedium, zonder dat hier veel meer dan clichés
over verteld worden. Verder veel foto's, op de voorpagina de foto van de auteur
(recensent bij de Los Angeles Times) en een voorwoord van... Hitchcock.
Eric de Kuyper

P. Roffman & J. Purdy, The Hollywood Social Problem Film. Madness
Despair and Politics from the Depression to the Fifties, Indiana University
Press, Bloomington, 1981, 364 pp., $31,25 cl/16,19 pb.
Analoog met A. Bergmans studie (in het Nederlands: Geld als Water), beschrijven
de auteurs thema's en prototypes van wat ze de ‘social problem film’ noemen. Hun
studie breidt zich uit tot de jaren 50, en het wordt de lezer niet geheel duidelijk
waarom ze van mening zijn dat dit ‘genre’ in de huidige tijd niet meer zo intensief
beoefend wordt. Hun fout is dat ze zonder meer hun object als ‘genre’ bestempelen,
en daarvoor verder ook geen verantwoording menen te hoeven geven. Uit de
beschrijvingen zijn deze behandelde Hollywoodfilms alles behalve een ‘genre’,
omdat ze alle op z'n minst reeds tot goed omlijnde en zeer uiteenlopende andere
erkende filmgenres behoren (de gangsterfilm, de screw-ball comedy, het melodrama,
enz.). Het object is dus te weinig gedefinieerd, en ook de functie die de Hollywoodfilm
zou kunnen spelen of gespeeld heeft in de maatschappelijke context wordt niet
aangeroerd. Blijft een soort van thematische catalogus, op zich wel bruikbaar, doch
die het - anderzijds ook niet zo bevredigend - werk van Bergman geenszins evenaart.
Daar trof men op z'n minst af en toe enkele interessante inzichten in het filmische
fenomeen, resultaat van studie en analyse.
Eric de Kuyper
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G. Mast, Howard Hawks, Storyteller, Oxford University Press, Oxford,
1982, 406 pp., geïll., £16,50.
Het omvangrijke en op het eerste gezicht nogal disparate filmische oeuvre van de
Amerikaanse filmmaker Hawks is beslist een uitdaging aan het adres van de
filmonderzoeker en -kenner. Een benadering vanuit het narratieve is des te
prikkelender omdat Hawks' films juist (in tegenstelling tot die van Hitchcock b.v.)
het verhalende op een erg aparte, impliciete manier benutten. Dat zo'n uiterst moeilijke
problematiek niet tot haar volle dimensie uitgewerkt kan worden, wanneer de
filmanalyse zich beperkt tot de oppervlakkige verschijnselen, blijkt uit deze studie.
Het is toch niet toevallig dat er zoiets bestaat als verhaaltheorie en methoden waarvan
(ook bij filmanalyses, zie b.v. de studie die Bordwell wijdde aan C.T. Dreyer)
gebleken is dat ze moeilijke verhaalstructuren kunnen onthullen. Wanneer je dan
merkt dat daar in onderhavig geval hoegenaamd geen gebruik van wordt gemaakt,
kan men dat alleen maar beschouwen als een bewijs van ‘onkunde’. Meer dan een
aaneenrijging van lezenswaardige recensies is deze - toch omvangrijke - studie dan
ook niet geworden. Zij heeft enkel (beperkte) documentaristische waarde.
Eric de Kuyper
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Theater
Marie-Madeleine Martinet, Le Miroir et l'esprit dans le théâtre élisabéthain,
Didier Erudition, 1981, 501 pp., FF. 350.
De filosofische tijdswaarde van het spiegelmotief voor (niet enkel) de renaissance
ligt uitvoerig gedocumenteerd en geïnterpreteerd ter beschikking. In deze dissertatie
gaat S. na wat dat voor de Elizabethaanse dramatiek precies inhoudt. De allegorische
(en emblematische) voorgeschiedenis ontvouwt het ideële grondveld waarop de
theatrale beeldvorming (conceptueel en pragmatisch) kon gebeuren. De uitvoerigheid
van deze verkenning (die de beslist niet onthematische, toch iets te ruim bepaalde
uitstapjes naar de consequenties in de dagelijkse moraalcode niet schuwt) staat S.
toe een soort topografie van dit motief aan te leggen (waarheidsaspecten,
liefdessymbolen, identiteitsproblematiek, doodsevocatie) waarvan de belangrijkste
categorie toch wel die is waarin de Kunst zelf als spiegelbeeld wordt vooropgezet.
Van daaruit (de Fortuna-idee) wordt het zelfs mogelijk het theaterspel, de
toneelspeelkunst (en -kunde) en de ondervakken komiek en tragiek binnen de
acteurscode te interpreteren als binnen het motief thuishorend. Cultuur- en
tijdsgeschiedenis worden binnengehaald om een voorkeursthema van een generatie,
een medium, een stijldoctrine en een denkwijze dichter te brengen bij een
verstaanbaarheid die voor ons al te vaak hermetische Spielerei blijft en met name op
de regie- en ensceneringspraktijk niet zonder consequenties kan blijven.
C. Tindemans

Heinrich Goertz, Gustav Gründgens in Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten, Rowohlt, Reinbek, 1982, 150 pp., DM. 7,80.
Volgens de nu al vertrouwde formule van levensbericht en tijdgenotencitaat vertelt
S. het artistieke en andere bestaan van de Duitse theatermaker G. Gründgens
(1899-1963). Doorgaans doet hij dat in nauwkeurige kroniektoon maar hij gaat zijn
opdracht ook niet uit de weg en acht Gründgens aan het einde van diens woelige
leven veeleer het slachtoffer van zijn eigen legende. Kleurig zet hij de
artistiek-anarchistische Weimartendens, de niet-ideologische collaboratie met het
naziregime op hoge post en de restauratie van het degelijk-klassieke theater na 1945
uiteen. Zoals altijd wordt de evocatie mede door het beeldmateriaal bepaald.
C. Tindemans

Helga Stipa Madland, Non-Aristotelian Drama in 18th Century Germany
and its Modernity, J.M.R. Lenz, Peter Lang, Frankfurt-Bern, 1982, 296
pp., sFr. 66.
Deze studie reveleert dat de hele 18e eeuw, bij alle vertrouwen in de ratio als
tijdsdoctrine, in de kunstsector storm loopt tegen de mechanische striktheid van de
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overgeleverde regelcode van een imitatief antieken-systeem. Dat doen niet enkel de
Sturm-und-Drang-aanhangers, zoals de literatuurgeschiedenis al te eenzijdig wil.
Dat doen theoretici (Bodmer & Breitinger, Herder, Klopstock) en auteurs (Gellert,
Schlegel) in resolute, zij het voorzichtige, stapjes; zij bouwen zo een klimaat op
waarin een aantal voor discussie vatbaar geachte begrippen (de eenheden, de
bedrijvenstructuur, de dramaturgische taal, vooral de suprematie van het karakter
van het personage over de handeling) in het raam van de Shakespeare-waardering
het grondvlak vormen waarop de jonge generatie (van wie Lenz hier, paradigmatisch,
maar ook omdat hij in gehalte boven de anderen uitsteekt, op deze aspecten
geanalyseerd wordt) illusie, emotie, pathos en expressiviteit voorop plaatst als
niet-Aristoteleselementen wat S. niet als verrassing beoordeelt maar als logische en
continuïteit-vertegenwoordigende evolutie. Andermaal slaagt S. in een correctie op
de taaie literairhistorische krachtsverdeling.
C. Tindemans

Manfred Wekwerth, Theater in Diskussion. Notate, Gespräche, Polemiken,
Henschel, Berlin, 1982, 344 pp., DDR M. 16.
Voor S., co-intendant van het Berliner Ensemble en rechtstreeks Brechtdiscipel als
regisseur, fungeren deze gelegenheidsteksten en toespraken als de aspecten die hem
voor de jaren 70 in het DDR-theater in een openbare functie als heraut van het regime
kenmerken. Zijn denken en doen blijken gedo-
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mineerd door een potig, overigens retorisch-begaafd verzet tegen een andere
DDR-generatie van regisseurs en auteurs die over Brecht (als auteur en als
theatermaker) heen willen. Namen noemt hij bij dit wat riskante gezelschapsspelletje
niet; ze worden wel grondig afgemaakt. Zo verschaft hij ongewild veel inzicht in de
redenen en de achtergrond waarom onlangs zovele jonge DDR-theaterkunstenaars
in exiel naar het Westen gedreven zijn. Natuurlijk op politieke gronden, niet op
wereldbeschouwelijke: restauratisme, codificeerzucht, immobiliteit. De waarde die
S. vertegenwoordigt (en die niet ontkend mag worden) wil hij niet aan anderen
toekennen. Notoire boemannen zijn ook de Frankfurter Schule en de Westerse
deviaties van de marxistische orthodoxie. Een grootinkwisiteur in zelftoegewezen
opdracht.
C. Tindemans

Oscar Lee Brownstein - Darlene M. Daubert, Analytical Sourcebook of
Concepts in Dramatic Theory, Greenwood Press, Westport, Conn.-London,
1981, 560 pp.
Dit is een soort encyclopedie van concepttermen in de dramatheorie van alle tijden.
In alfabetische orde (de samenstelling is zoals gebruikelijk betwistbaar naar
volledigheid en reliëf, maar de opgenomen elementen zijn in elk geval
gerechtvaardigd) tussen ‘action’ en ‘wonder’ (samen 75) worden historische auteurs
met excerpten op een rijtje geciteerd zodat een continue discussie over het betreffende
lemma afleesbaar wordt. Deze trefwoordenlijst met explicitaties-opkruimelformaat
ontslaat uiteraard niemand van voorkennis en deelt geen pasklare kennis mee; zij
stelt wel in gecomprimeerde verpakking de hoogtepunten samen die de gedachtengang
door de tijden heen gekenmerkt hebben, zonder er meteen een andere waarde aan
toe te kennen dan de historische functie. Vandaar kan dan de verwerking naar huidige
geschilpunten starten. Het raadplegen van 33 vooraanstaande theoretici ontslaat dus
niemand van een eigen standpuntbepaling.
C. Tindemans

Alan England, Scripted Drama. A Practical Guide to Teaching Techniques,
Cambridge UP, Cambridge, 1981, 254 pp., hc., £17,50, pb., £5,95.
Dit boek hoort thuis in een educatieve context die voor onze gewesten vrij ongewoon
blijft. In het Angelsaksische leerpakket is de omgang met drama en theater structureel
mogelijk. Deze tekst biedt handreiking aan wie de leerlingen het tekstdrama wil
bijbrengen (i.t.t. improvisatie of groepsuitbeelding). Niet principieel wordt de
tekstanalytische discussie, literairesthetisch of drama-historisch of theatertechnisch,
geschuwd maar de persoonlijke binding van de leerlingen met het dramatische
grondgevoel of ervaring staat voorop, niet enkel in het perspectief van een
professionele theaterkennis maar vooral van de integratieve persoonlijkheidsvorming.
De voorwaarde blijft uiteraard dat de leraar iets meer van drama en theater afweet
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dan wat donkere-zaal-sympathie; dat maakt de ervaringsoverdracht van dergelijke
tekst in onze mentale schoolwereld al erg dubieus.
C. Tindemans

Gerhard Melzer, Wolfgang Bauer. Eine Einführung in das Gesamtwerk,
Athenäum, Königstein/Ts., 1981, 170 pp., DM. 38.
Dat W. Bauer (1941-), een eigenzinnig produkt uit het woelige Graz-atelier, die met
nonsenslyriek, readymades, prozasplinters en vooral dramatische beeldstormerij een
poosje de alternatieve scène mede bepaald heeft, een meer dan conjunctureel
rimpelend auteur is, moet de tijd nog uitmaken. Voor S. bestaat hierover geen twijfel
meer. Maar of zijn collage-achtige, egocentrisch-associatieve benadering en zijn
ongenuanceerd partipris overtuigen, staat nog te bezien. Ondertussen is de studie
niet zonder interesse omdat ze toch zoiets als continue progressie in Bauers
inspanningen weet voor te stellen waarbij ingenomenheid met de motiefrecrutering
en de vorm-als-afwijking sterker opvalt dan objectiverende historisering.
C. Tindemans

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

672

Monika Schwarz, Musikanaloge Idee und Struktur im französischen
Theater. Untersuchungen zu Jean Tardieu und Eugène Ionesco, Wilhelm
Fink, München, 1981, 204 pp., DM. 48.
Dat S. tot de bevinding komt dat, in Tardieu's en Ionesco's drama (hier beperkt tot
drie teksten van elk auteur), overeenkomsten inzake structuur, compositietechniek,
klankvolume en poëtologische functie tussen muziek en drama bestaan, is nagenoeg
bijkomstig; belangrijker is toch m.i. dat hier de poging wordt ondernomen een
interdisciplinaire onderzoekstechniek uit te testen die materieel en wellicht ook
fundamenteel zo van elkaar verschillende mediale corpora op elkaar betrekt. Natuurlijk
weet ze wel een aantal geldige equivalenten aan te geven en de interpretatie van een
reeks kenmerken opent in elk geval onbekende en onverkende dimensies, maar het
fundamentele probleem hoe (anders dan oppervlakkig-evident) twee als tekensystemen
zo ongelijke instrumenten functioneel vergelijkbaar te maken, komt nauwelijks ter
sprake. De hermeneutische voorgrond geeft klaarblijkelijk te weinig af om toegang
te verschaffen tot meer dan toevallige of willekeurige ontdekkingen.
C. Tindemans

Katherine Lederer, Lillian Hellman, Twayne, Boston, 1979, 159 pp., £6,95.
L. Hellman (1906-), ook in Europa bekend om vooral The Little Foxes (1939) en
haar verhouding met Dashiell Hammett, behoort tot het slag dramatische auteurs die
de analytische levenscrisis in het spoor van Ibsen gecombineerd hebben met
societymelodramatische hoogtepunten, teleurstelling over de beschaving,
menopauseconflicten en no-nonsense-politieke drijverijen. Zij is een auteur die het
niet over levensillusies heeft maar van een soort darwiniaanse zelfbevestiging bij
tijdgenoten uitgaat en ze zich onderling laat verslinden zonder kans op vergelijk of
verzoening. Opmerkelijk veel aandacht besteedt S. aan Hellmans autobiografische
verhalen die m.i. nochtans op zelfbescherming neerkomen, zoniet op opzettelijke
verfraaiing van begane fouten of verkeerde beoordelingen. Hellman vertegenwoordigt
het soliede psychologisch-reconstructieve schrijven waarin het dialogische syllogisme
zwaarder weegt dan het sociale evenwicht; tegelijk is ze een bewijs voor een
schrijversvermogen dat op compositie en afronding mikt en geen boodschap heeft
aan het a-peu-près of de halve suggestie, dat vakvrouwschap vooropstelt en de roes
versmaadt. Verouderd ongetwijfeld; kenmerkend voor een generatie en een instelling
evenzeer.
C. Tindemans

Walter Hinck, Goethe - Mann des Theaters, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen, 1982, 94 pp., DM. 10,80.
Dat Goethe nog iets meer is geweest voor drama en theater dan enkel auteur, weet
dit vlugge conjunctuurboekje n.a.v. het Goethejaar bij te brengen aan wie dit nog
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niet wist. Het obligate herdenkingsproces neemt hier de vorm aan van een bondige
wandeling over zijn denken en handelen m.b.t. het theater, te Weimar en überhaupt.
In een wat langer essay zet S. uiteen welke interessepunten bij Goethe voorkomen
waaronder dat voor de toneelspeelkunst ook vandaag nog zin heeft; S. tracht dit alvast
steekhoudend te maken door een toch wel te vlugge maar zeker aanstekelijke
vergelijking tussen Goethe, Brahm en Brecht. De rest wordt gevuld met
Goethe-excerpten die, oordeelkundig ingekort, de vitale stellingen weergeven,
zelfkritiek en discussie met andere grootheden (Shakespeare, Calderon) en vooral
Aristoteles bevatten en zijn eigen Weimar-beleid illustreren. Een selecte bibliografie
maakt doorverwijzing naar grondiger studie mogelijk.
C. Tindemans

Walter Jens, Der Untergang. Nach den Troerinnen des Euripides, Kindler,
München, 1982, 83 pp., DM. 14,80.
W. Jens, als romancier en essayist bekend, als klassiek filoloog vermaard, heeft de
principieel-pacifistische tragedie van Euripides (De Trojaanse vrouwen) vertaald.
Zoals thans in de dramaturgie gebruikelijk, bewerkt de vertaler de vertrektekst. Het
resultaat laat de originele structuur ongemoeid, probeert de daterende pathetiek
(gewenst in het stijltijdperk; ongewenst, in de bedaagde vorm althans, in het huidige)
op te vangen in indringende, ontroerende, koele zinnen waar alle vermogen tot
zingeving principieel bij de acteurs wordt gelegd. Antieke ervaring omgezet in
eigentijds vragen om verdraagzaamheid en vrede.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
Joseph Alaerts s.j., geboren 1937. Doctor in de theologie. Directeur van het
Ruusbroecgenoorschap (UFSIA). Publiceerde De Wetten van de Minne (Bonheiden,
1977) en Gods Tempel zijn wij (Bonheiden, 1980). Medewerker van Ons Geestelijk
Erf.
Adres: Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen.
Goedele De Keersmaeker, geboren 1959. Licentiaat politieke en sociale
wetenschappen. Verricht studiewerk bij het nationaal sekretariaat van het Vlaams
Aktiekomitee tegen de Atoomwapens.
Adres: Gemeentestraat 183, B-3200 Kessel-Lo.
Jaak De Maere, geboren 1942. Doctor in de Germaanse filologie. Promoveerde in
'80 op een proefschrift over Theun de Vries. Is diocesaan inspecteur van het bisdom
Mechelen. Publiceert o.a. in ‘Dietsche Warande & Belfort’ en ‘Ons Erfdeel’.
Adres: Puursesteenweg 199, B-2680 Bornem
Karel Dobbelaere, geboren 1933. Gewoon hoogleraar aan de KULeuven en hoogleraar
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen. Doceert sociologie,
sociologisch onderzoek en godsdienstsociologie. Zijn onderzoekswerk en publikaties
betreffen hoofdzakelijk kerkelijke integratie, godsdienstbeleving, verzuiling en
secularisatie.
Adres: Hoogbeemd 19, B-3020 Herent.
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
Roger Lenaers s.j., geboren 1925. Licentiaat filosofie, theologie en klassieke filologie.
Verzorgt klassieke teksten voor het middelbaar onderwijs en geeft godsdienst aan
het Lemmens- en het Paridaensinstituut, beide te Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
L. Schoutens- Van Garsse, geboren 1924. Licentiate Germaanse filosofie, met ervaring
in vertaal- en redactiewerk.
Adres: Groenenborgerlaan 202/9, B-2610 Wilrijk.
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.
Paul Verstraten, geboren 1957. Studeerde te Nijmegen; maakte een scriptie over de
adaptieproblemen van roman naar film. Publiceert in Skrien en Versus. Geeft colleges
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over filmtheorie in Amsterdam en Nijmegen. Trad als acteur op en werkt momenteel
als scenarist mee aan een film.
Adres: Groesbeeksedwarsweg 301, NL-6521 DK Nijmegen.
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Karl Rahner (1904-1984)
Het onbegrijpelijke geheim dat wij God noemen
Leo O'Donovan s.j.
In de nacht van 30 op 31 maart jl. is Karl Rahner overleden. Hij was net 80
geworden. In een gesprek in 1981 zei hij: ‘Ik vraag me af: Hoe lang nog voor
het voor altijd avond wordt? Aan het eind ga je met lege handen heen, ik weet
het. Maar zo is het goed. Je kijkt naar de Gekruisigde op en gaat. Wat komt, is
de eeuwige onbegrijpelijkheid van God’. Om hem te eren en in dankbaarheid
te gedenken publiceren wij hier een gesprek dat een van zijn leerlingen met hem
had en waarin hij zich uitspreekt over wat hem in heel zijn leven en zijn werk
ten diepste bewogen heeft. Het is in 1978 verschenen in het jezuïetentijdschrift
America en opgenomen in de tweedelige bundel Karl Rahner im Gespräch,
Kösel-Verlag, München, 1982-1983.
Pater Rahner, u kunt nu terugblikken op 75 jaar menselijke ervaring. Kunt u ons
zeggen welke de grote keerpunten in uw leven zijn geweest?
Ik weet niet of er wel grote keerpunten in mijn leven zijn geweest. De beek of de
rivier van mijn leven heeft misschien altijd min of meer in dezelfde richting
gestroomd, zodat nu stilaan het ogenblik gekomen is dat de stroom van de tijd in de
eeuwige zee uitmondt. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin met zeven kinderen.
Katholiek zijn was zowel van de kant van mijn moeder als die van mijn vader iets
vanzelfsprekends, zonder evenwel enige kwezelarij. Na mijn humaniorastudies trad
ik op achttienjarige leeftijd toe tot de Sociëteit van Jezus. Mijn broer Hugo was mij
daarin voorgegaan, maar of dat op mijn beslissing enige invloed heeft gehad, kan ik
niet meer zeggen. In de Sociëteit heb ik mijn studies gedaan, kreeg ik mijn werk en
opdrachten toegewezen. Noch in mijn jeugd noch in de tijd nadien heb ik eigenlijk
veel radicale keerpunten of ingrijpende veranderingen beleefd. Ik zou misschien
zelfs het tegendeel kunnen zeggen: het merkwaardige én vanzelfsprekende van mijn
geestelijk leven is eigenlijk geweest, dat elke nieuwe situatie op een of andere manier
altijd weer dezelfde vertrouwde toekomst openhield en dichterbij bracht doordat
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ze me telkens weer naar God en Zijn leven verwees. Natuurlijk heb ik ook zoiets als
een externe levensloop gehad: jeugd en ouderdom, studiejaren en professoraat; ik
heb geschreven en het woord gevoerd, ik ben met allerlei mensen in contact gekomen.
Ik heb de Weimar Republiek, de Nazitijd, de jaren na de oorlog meegemaakt, enz.
enz. Maar hoe verschillend die tijden en gebeurtenissen ook waren en hoe alert en
intensief ik ze ook beleefd heb, ingrijpende veranderingen hebben ze in mij niet
teweeggebracht. Eigenlijk maakten ze altijd weer hetzelfde duidelijk: de verwijzing
naar het onbegrijpelijke geheim dat wij God noemen. Andere mensen, ook christenen,
kunnen het leven natuurlijk anders ervaren; zij beleven historische veranderingen,
de nieuwe opgaven waarvoor zij komen te staan, hun hoop of ontgoochelingen, alles
wat zich - God weet hoe - in een mensenleven kan voordoen, op een meer radicale
en intense manier dan ik heb gedaan. In dat opzicht is mijn leven, ondanks mijn
participatie aan het culturele leven van de voorbije 60 jaar, tamelijk monotoon
verlopen. Niet dat ik dat betreur en ik wil niet zeggen dat dit zo voor iedereen zou
moeten zijn. Maar zo was het nu eenmaal voor mij. Ik ben nu 56 jaar jezuïet. Ook
dat jezuïetenleven was - tenminste voor mij - wat de uiterlijke vormgeving en
omstandigheden betreft, betrekkelijk homogeen. Allicht is er in het werk van een
theoloog ook wel een ontwikkeling te bespeuren, je komt tot nieuwe inzichten enz.
Maar mijn leven was toch eerder gekenmerkt door een zekere monotonie,
gelijkmatigheid, homogeniteit: het leven van een mens die zich toelegt op het ene
waar het in de theologie, in het religieuze leven en in het leven als zodanig eigenlijk
om gaat: de ene, zwijgende, absolute, maar steeds aanwezige werkelijkheid van God.
U hebt allerlei mensen ontmoet, in en buiten de kerk. Zijn er mensen die een
bijzondere invloed op u gehad hebben?
Als u me naar mensen buiten de kerk vraagt, kan ik moeilijk zomaar direct zeggen
aan wie ik zou moeten denken. Er zijn er natuurlijk geweest die een bepaalde indruk
op mij hebben gemaakt. Martin Heidegger bijvoorbeeld. Of andere mensen met naam
die ik, hoe vluchtig ook, gekend heb. Heinrich Böll, Golo Mann, Erich Fromm. Ernst
Bloch heb ik persoonlijk leren kennen; Karl Barth en Paul Gogarten heb ik minstens
een keer persoonlijk ontmoet. Als ik wat dieper in mijn herinnering kon graven, zou
ik zeker nog andere personen kunnen noemen. De betekenis van al deze mensen en
hun invloed wil ik beslist niet onderschatten en zeker ook niet de invloed van dichters
en filosofen die ik alleen via hun boeken ken. Maar als ik me nu afvraag of zelfs
Heidegger bij voorbeeld zo'n grote
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invloed op mij heeft gehad, dan moet ik bekennen dat ik dat niet zo duidelijk kan
zeggen. Ik ben natuurlijk dankbaar dat ik gedurende twee jaar zijn seminaries heb
mogen bijwonen en van hem heb ik zeker een en ander geleerd, vooral een beetje
leren denken. De meest oorspronkelijke en beslissende filosofische impuls - in de
mate dat die van een ander moest komen - heb ik echter aan de Belgische filosoof
en jezuïet Joseph Maréchal te danken. Diens filosofie, Le point de départ de la
métaphysique (1922-1926), vooral het fameuze 5e Cahier, was voor mij een revelatie;
hij bracht het eerste contact tussen de scholastiek en Kant tot stand. Via Maréchal
ben ik bij Heidegger beland, maar het stempel dat Maréchal op mij gedrukt heeft,
heeft Heidegger niet uitgewist. Wellicht heeft het met die monotonie van mijn leven
- of althans met een enigszins monotone zelfinterpretatie van mijn leven - te maken,
als ik nu zeg dat ik eigenlijk geen figuren ben tegengekomen die mijn leven
omgegooid of radicaal veranderd hebben. Ik beschouw dat niet als een voordeel, ik
stel het alleen maar vast als een misschien wel te betreuren feit. Neem bij voorbeeld
de professoren die ik in de orde heb gekend. Die waren ongetwijfeld heel degelijk,
belezen, goed op de hoogte, maar in mijn ogen waren het toch maar
tweederangsgeleerden, op verre na niet zo'n creatieve of oorspronkelijke denkers als
de enkele groten die ik heb gekend, Heidegger, Bloch, Fromm. Nooit heb ik met een
van hen gedweept zoals een leerling met een echte meester pleegt te doen, ik kan
niet zeggen dat ik tijdens mijn filosofische of theologische opleiding ook maar één
echt inspirerende meester heb gehad, een die me echt beïnvloed heeft. Dat kan
natuurlijk aan mij hebben gelegen. Dat zou dan spijtig zijn, maar het was nu eenmaal
zo. Ik ben dus - zoals ieder mens het produkt van zijn omgeving is - eigenlijk meer
het produkt van een veelzijdige, van vele kanten gelijkmatige en anoniem op mij in
werkende omgeving.
Zou u zeggen dat de Ignatiaanse spiritualiteit haar stempel op uw geestelijk leven
heeft gedrukt?
Daarover wil ik niet teveel zeggen, dat gaat tenslotte niemand aan. Maar ja, het is
waar: de Ignatiaanse spiritualiteit is voor mij belangrijker geweest en heeft me dieper
beïnvloed dan alle filosofie en theologie. Maar ook dat heb ik weer niet aan bepaalde
jezuïeten, geestelijke leiders, retraiteleiders en dergelijke te danken. Het klinkt
misschien verwaand, maar ik heb bij voorbeeld nog retraites meegemaakt onder
leiding van de latere kardinaal Bea of van de toen bekende moraaltheoloog Franz
Hürth, beiden toen toch belangrijke mensen in de kerk, maar de manier waarop zij
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de Geestelijke Oefeningen gaven, vond ik ontgoochelend traditioneel. Maar door
gebed en religieuze vorming konden wij ons de spiritualiteit van Ignatius zelf eigen
maken. En dan waren er in de jezuïetengeneratie onmiddellijk voor mij toch ook
enkele mensen die ik niet mag vergeten en die vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit
ook reeds voorlopers en gangmakers waren van een bevrijding van de filosofie en
theologie uit de neoscholastiek: mensen als Peter Lippert en meer nog Erich Przywara,
misschien ook Dunin Borkowski. Daar komt bij dat ik zelf - zonder ooit de bedoeling
te hebben gehad een expert te worden op het gebied van de spiritualiteitstheologie
en haar geschiedenis - toch betrekkelijk veel grote geestelijke lectuur heb
doorgenomen. Kort voor de tweede wereldoorlog (1939) heb ik zelfs het boek Aszese
und Mystik in der Väterzeit uitgegeven, een verzameling teksten die vertaald waren
door Marcel Viller, maar die ik voor de helft uitgebreid heb met door mij vertaalde
teksten. Ik heb me dus zowel in de oorspronkelijke bronnen van de
jezuïetenspiritualiteit als in die van andere tradities verdiept: Teresa van Avila,
Johannes van het Kruis, ik heb zelfs ooit iets geschreven over de mystiek van
Bonaventura. Later heb ik eens gezegd, al klonk dat misschien wat pathetisch: ‘De
christen van de toekomst zal een mysticus moeten zijn of hij zal niet meer zijn’. Ja,
de spiritualiteit van de kerk en vooral die van de jezuïeten heeft een grotere en
verruimender invloed op mij uitgeoefend dan die van mijn professoren in en buiten
de orde.
Komt de pastorale belangstelling in uw theologie ook uit die lectuur en studie voort?
Ik heb het reeds vaak gezegd en ik geloof dat het juist is, dat mijn theologie, hoe
abstract en schoolmeesterachtig die ook was, toch altijd van een pastorale bezorgdheid
uitging. Ik heb nooit of althans heel weinig theologie om de theologie bedreven, l'art
pour l'art om zo te zeggen. Niet dat ik zelf veel aan pastoraal heb kunnen doen. In
mijn jonge jaren heb ik wel tamelijk veel gepreekt, b.v. tien jaar lang elke zondag in
Innsbruck. Ik heb ook nogal wat retraites gegeven, voor alle soorten van mensen,
priesters, religieuzen, intellectuelen. Ik heb zelfs een tijdje in de zielzorg gestaan;
tijdens de oorlog ben ik ingesprongen in boerenparochies in Zuid-Beieren en heb ik
in Wenen een tijdje meegewerkt met prelaat Karl Rudolph, die een vorm van
diocesane pastoraal had uitgebouwd zoals men die, tenminste in Centraal-Europa,
toentertijd nog nauwelijks kende: waar voorheen bisdommen min of meer
monolithische bureaucratische instellingen waren, had Rudolph door het oprichten
van een instituut voor pastoraal
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het accent verlegd naar gedifferentieerde levende cellen voor zielzorg en daar heb
ik toen met mijn bescheiden krachten even aan mogen meewerken. Kortom, zowel
vanuit een persoonlijke en existentiële betrokkenheid alsook vanuit een dergelijke
kijk op de pastorale noden, hoop ik of vermoed ik toch, dat mijn theologie geen
zuivere l'art pour l'art is geweest, zoals dat voor mijn tijd in de wetenschappelijke
theologie, althans in de dogmatiek, het geval was. Versta me goed, ik wil niet zeggen
dat mijn voorgangers geen vrome priesters waren, dat zij geen oog hadden voor de
behoeften van de pastoraal of daar geen zorg voor hadden. Maar mensen als Martin
Grabmann, Arthur Landgraf, Pater Pelster e.a. waren vooral theologiegeleerden die
in zekere zin in de overtuiging leefden dat de systematische theologie geen grote
vooruitgang meer kon maken. Landgraf b.v. zei met evenveel woorden dat de
wetenschappelijkheid in de dogmatische theologie erin bestond zich op haar vroegere
geschiedenis te concentreren: het onderzoek van die geschiedenis was op zichzelf
belangrijk, boeiend en interessant, maar voor de actuele verkondiging en voor het
geestelijk leven van vandaag had dat allemaal niet zoveel belang. De systematische
theologie - ik spreek nu niet van de moraaltheologie, de pastoraaltheologie, de
catechetiek enz. - hield zich uitsluitend, vanuit een historische nieuwsgierigheid, met
retrospectie bezig. Ik wil niet zeggen dat ik dat zelf ook niet ooit gedaan heb, kijk
maar naar het elfde volume van mijn Schriften zur Theologie met de opstellen over
de geschiedenis van de biecht. Maar eigenlijk is die vorm van geleerde, retrospectieve,
om zichzelf bedreven theologie mij altijd vreemd geweest. Ik vond dat er vanuit de
spiritualiteit, vanuit die altijd aanwezige existentiële betrokkenheid, vanuit de pastoraal
en de concrete zielzorg ook voor de systematische en speculatieve theologie nieuwe
en belangrijke vragen rezen. Ik ben eigenlijk geen theologiewetenschapper en heb
dat nooit willen zijn. Ik heb eigenlijk geen wetenschappelijke theologie bedreven of
slechts heel weinig. Afgezien van mijn pas heel laat verschenen Grundkurs des
Glaubens1 heb ik altijd alleen maar afzonderlijke vragen behandeld en dan nog alleen
om de vragen die een mens van vandaag interesseren iets beter te duiden en te
verklaren. Ik heb altijd alleen maar theologie bedreven omwille van de verkondiging
en de zielzorg. Nee, ik ben geen wetenschapper, ik wilde alleen een christen zijn die
het christendom ernstig neemt, die onbevangen in de wereld van

1

Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Herder, Freiburg
i.Br., 1976. Ned. vert. Wat is een christen? Motivering van ons geloof, Lannoo,
Tielt/Amsterdam, 1977.
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vandaag staat, van daaruit de vragen op zich af laat komen en erover nadenkt. Als
je dat theologie wilt noemen, mij goed.
U hebt zich ook intensief met het thema toekomst en hoop beziggehouden en u daarbij
nogal optimistisch uitgelaten. Zou u uw theologie in haar geheel optimistisch noemen?
Je kunt natuurlijk in mijn theologie optimistische lagen of trekken aanwijzen. Ik heb
vroeger wel eens gesproken van de ‘hominisatie’ van de wereld, waarmee ik bedoelde
dat de natuur niet meer alleen maar de woonruimte van de mens is, maar een
bouwplaats voor een wereld die de mens zelf opbouwt. Met daar het accent op te
leggen liet ik misschien andere, meer pessimistische gezichtspunten niet voldoende
tot hun recht komen. Maar zulke uitspraken zijn vaak door tijdsomstandigheden of
door temperament geconditioneerd. Belangrijker is, dat ik in tegenstelling tot een
moderne, liberale, marxistische futurologie steeds beklemtoond heb 1. dat de
definitieve en absolute toekomst God is als God, en 2. dat deze absolute toekomst
niet anders te bereiken is dan door de dood heen. Dat is geen liberalistisch,
rationalistisch, futurologisch optimisme; dat is de christelijke opvatting van een in
zekere zin aan de dood gewijde, uit de schuldverstrikking nooit loskomende
pessimistische wereld.
Zelf zou ik ‘realistisch’ een betere karakterisering vinden dan ‘optimistisch’ of
‘pessimistisch’.
Als je alles, alle kennis en alle werkelijkheid fundamenteel in het teken van God als
het nooit op te heffen geheim plaatst, dan zijn natuurlijk optimisme, pessimisme en
realisme heel vage en onnauwkeurige maatstaven. Wat betekent dat, realistisch zijn?
Realistisch zijn betekent alleen maar de werkelijkheid zonder meer accepteren voor
wat ze is. Maar als het waar is dat de onbegrijpelijke God tot die werkelijkheid
behoort, ja, de grond van die werkelijkheid is, als je dat in geloof, hoop en liefde
aanneemt en weet dat de aanvaarding van dit absolute geheim in de grond alleen
maar mogelijk is door de absolute overgave aan God in de dood - wat betekent
‘realisme’, ‘optimisme’ of ‘pessimisme’ dan eigenlijk nog? Een pessimist van de
vertwijfeling heb ik nooit willen zijn. Maar ook geen optimist die het mysterie van
de dood voor mens en wereld over het hoofd ziet. Als je me dan een realist wilt
noemen, mij goed. Maar dat is dan niet het realisme van een kleinburgerlijke banaliteit,
van een leven aan de oppervlakte.
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Realist is in laatste instantie slechts diegene die in God gelooft en zich in die
ontzagwekkende, ondoorgrondelijke afgrond laat vallen.
Is er nog een thema dat u bijzonder boeit, iets wat u nog zou willen uitwerken?
Een jaar of twee geleden was ik nog van plan iets te schrijven over een orthodox
acceptabele leer van de ‘Apokatastasis’2. Voor de vroegere theologie was het bestaan
van een eeuwige verdoemenis en hel even zeker als dat van de hemel en de eeuwige
zaligheid. Nu hoef je echter geen ketter meer te zijn, geloof ik, om te zeggen: met
de mogelijkheid dat mensen voor eeuwig verloren gaan, moet ik onvoorwaardelijk
rekening blijven houden, maar ondanks bepaalde teksten van het Nieuwe Testament
weet ik niet met absolute zekerheid dat dat inderdaad ook gebeurt; ik weet het niet,
maar ik hoop dat God een wereld geschapen heeft, waarin alle vragen een positieve
oplossing vinden. Over zulk een apokatastasisleer, die orthodox acceptabel zou zijn,
had ik graag nog iets geschreven. Maar het is een moeilijke zaak, het vraagt veel
nieuw dogmahistorisch en vooral ook exegetisch en hermeneutisch onderzoek en
daarvoor heb ik waarschijnlijk geen tijd en geen krachten meer.
Is er in uw geschriften een tekst die u zelf bijzonder belangrijk vindt?
Je moet in mijn geschriften, geloof ik, een onderscheid maken tussen de meer
zogenaamd vrome, geestelijke geschriften en de wetenschappelijk theologische,
ofschoon er bij mij, misschien anders dan bij andere theologen, tussen beide geen
precieze grenzen te trekken zijn. Neem bij voorbeeld het moeilijke probleem van het
gebed. In het boekje dat ik daarover geschreven heb, Von der Not und dem Segen
des Gebets, zeg ik toch ook al een paar theologische dingen die ik in meer
wetenschappelijke teksten niet veel anders heb geformuleerd. Het is ‘slechts’ een
vroom boekje, maar het is voor mij minstens even belangrijk als die meer
wetenschappelijke dingen. Overigens vind ik niet een of ander boek, maar vooral
bepaalde ideeën belangrijk. Niet zozeer wat men zo vulgair ‘Rahners transcendentale
theologie’ noemt, maar bij voorbeeld wat ik zelf ‘de logica van de

2

Apokatastasis: het herstel van de schepping in haar paradijselijke toestand. In zoverre dit
zou inhouden dat alle mensen uiteindelijk met zekerheid de eeuwige zaligheid bereiken, is
deze leer door het kerkelijke leerambt als ketterij veroordeeld.
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existentiële kennis bij Ignatius van Loyola’ genoemd heb. Dat zijn dingen die in
zekere zin nieuw waren en die ook nog uitwerkingen zouden kunnen hebben op
andere vragen en probleemgebieden waar men dat nog helemaal niet zo duidelijk
ziet. Ik heb b.v. eens een artikel geschreven waarin ik trachtte aan te tonen dat deze
logica van de existentiële kennis eigenlijk typisch jezuïetisch is, maar in de traditionele
fundamentaal-theologie van de jezuïeten helemaal niet voorkomt, terwijl ze daarin
toch een belangrijke rol zou kunnen spelen. De jezuïetentheologen maken zich de
schat die zij in de Geestelijke Oefeningen bezitten, helemaal niet te nutte voor hun
theologie; zij blijven een essentialistische en rationele kennistheorie vooropstellen
en begrijpen helemaal niet dat Ignatius hun heel iets anders heeft geleerd. Zulke
dingen vind je dus bij mij. Als u me echter vraagt welk mijn lievelingsboek is, dan
zou ik dat niet weten. Je zou kunnen zeggen: mijn eerste boeken waren de beste,
maar dat is toch ook weer niet waar. Een ouderdomswerk als de Grundkurs is
misschien het belangrijkste. Precies weet ik het ook niet.
Is het te veel gevraagd als ik wil weten hoe u zelf het centrale punt van uw theologie
zou definiëren?
Dat is moeilijk te zeggen. Het centrale punt in mijn theologie kan toch niets anders
zijn dan God als geheim en Jezus Christus, gekruisigd en verrezen, als degene in wie
de onomkeerbare toewending van deze God in hoogsteigen zelfmededeling historisch
gebeurt. Principieel kan er dus niet van één centraal punt sprake zijn. Je kunt je daar
uiteraard geen geometrische voorstelling van maken. ‘God’ is het centrale punt, in
deze zin dat de mens de absoluut op God aangewezene is. Maar deze God, die de
mens in alle opzichten absoluut overstijgt, de mens kan toch iets met hem te maken
hebben: hij is niet alleen de absoluut verre, maar tegelijk de absoluut nabije, ook
absoluut nabij in 's mensen geschiedenis. God is het middelpunt maar hij maakt
tegelijk ook Jezus Christus tot middelpunt. Ik weet niet hoe je zo'n figuur moet
noemen. Maar waarom moet ik voor één middelpunt kiezen dat ik niet met één woord
kan aanduiden? Ik geloof dat dat niet kan.
U beschouwt de theologie als iets ‘systematisch’, maar niet als een definitief systeem?
Nee. Je moet niet te vlug ophouden met denken. Het enige juiste denksysteem bestaat
in de erkenning dat de mens juist niet aangewezen is op wat

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

683
hij kent en beheerst, maar op het absolute geheim als zodanig. Dat geheim is niet zo
maar een onzalige rest van wat we nog niet kennen, maar het zalige doel van alle
kennis. Kennis komt pas bij zichzelf thuis wanneer zij bij het onbegrijpelijke is.
Theologie als systeem is het systeem van het onsystematiseerbare.
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Ecologie en arbeid
Toon Vandevelde
De ideeën van de nieuwe maatschappij-analytici, als A. Gorz, I. Illich, P. Rosanvallon,
R. Bahro en vele anderen, vinden langzamerhand ingang in de Vlaamse
politiek-economische denkwereld1. De kritiek op de industriële produktiewijze wordt
steeds luider. Er worden zachte-technologie-beurzen georganiseerd. De mensen van
Lucas Aerospace en andere alternatieve projecten komen op bezoek en er wordt een
‘Netwerk Zelfhulp’ opgericht. Het Internationaal Ontmoetingscentrum van Hasselt
geeft een ‘leesboek over zelfbeherende arbeidsvormen in West-Europa’ uit2. Ook in
de socialistische beweging bespeurt men de laatste jaren steeds meer belangstelling
voor ideeën uit de ecologische hoek. Maar de arbeidersbeweging vindt de behoefte
aan een onmiddellijk toepasbare economische strategie blijkbaar te dringend om ze
in vage princiepsverklaringen te laten verzanden. En inderdaad, de voorstanders van
een autonome maatschappij zijn nog lang niet in staat hun ideeën in geloofwaardige
politieke doelstellingen te vertalen. Aan radicaliteit ontbreekt het hun niet. Ze willen
niet alleen ‘kleinschaligheid’ en ‘milieuvriendelijke produktiewijzen’, maar
socialisatie van alle economische sleutelsectoren, controle over ontwikkeling en
toepassing van technologie, berekening niet alleen van energie- maar ook van sociale
kosten van alle economische activiteiten, uitschakeling van alle maatschappelijk
zinloze bedrijvigheden; maatschappelijk noodzakelijke, maar vervreemdende arbeid
moet verricht worden tijdens deeltijdse, voor iedereen verplichte burgerdienst, in
ruil daarvoor voor iedereen een zelfde basisinkomen, ook zonder loonarbeid; zoveel
mogelijk economische activiteit moet in zelfbeheerde coöperaties of autonoom
worden georganiseerd3. Hoe radicaler het alternatief, des te stralender de alternatieve
gezichten en... hoe gemakkelijker politici en vakbonden deze dagdromen kunnen

1

2
3

Voor Gorz zie in Streven, april 1983: L. Van Bladel, Minder arbeid, meer werk (met
bibliografie van andere auteurs) en L. Abicht, André Gorz en de derde sociale revolutie.
Voor Illich: F. Van Bladel, Het fenomeen Illich, in Streven, februari en maart 1977. Voor
Bahro: L. Geerts, Rudolf Bahro: kritiek op het feitelijke socialisme en Marcuse over Bahro,
in Streven, juni 1979.
R. Jacobs (red.), Anders werken, I.O.C., Hasselt, mei 1983.
Cfr. E. Van Den Abeele op een ‘Doorbraak-dag’ van de Socialistische Partij, 5 november
1983.
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wegwuiven. Hier en daar durft nog wel eens iemand te vragen of het
korte-termijn-perspectief van de arbeidersbeweging en de lange-termijn-droom van
de ecologen misschien toch niet met elkaar te verzoenen zijn, maar heimelijk blijft
iedereen tevreden in zijn eigen hoek zitten: ‘Laat hun de utopie maar, wij zorgen wel
voor de realiteit’ of ‘Laat ons maar filosoferen, jullie zorgen wel voor de economie’.
Een wederzijdse immunisering van arbeiders- en ecologische beweging ten aanzien
van elkaar die niet erg vruchtbaar te noemen is. Wel blijft het begrijpelijk dat zelfs
wie kritiek heeft op het produktivisme dat zowel aan de neo-liberale als de
socialistische economische politiek ten grondslag ligt, huiverig staat tegenover de
haast totalitaire trekjes die soms aan de gevulgariseerde versies van de
autonomiestrategie kleven. Wie gaat immers uitmaken wat nuttig is en wat niet, wat
al dan niet maatschappelijk noodzakelijk is? Hoe zal men de staat, waarvan het
domein enerzijds beperkt, anderzijds ook sterk uitgebreid wordt, beletten als een
Leviathan te functioneren? Auteurs als Illich en Gorz zijn zich van deze gevaren
bewust4. Hun aanhangers verliezen ze gemakkelijk uit het oog in een tomeloos
voluntarisme.
De autonomie-idee dreigt aldus een romantische variante te worden van een
denkschema dat kenmerkend is voor de Moderne Tijden: de mens maakt zichzelf,
hij is altijd in staat van nul te vertrekken, een totaal nieuwe samenleving en cultuur
op te bouwen. Inderdaad, de geschiedenis kan ongetwijfeld als het terrein van de
maatschappelijke verbeelding, als voortdurende vernieuwing worden gezien, maar
over het algemeen gebeuren de veranderingen juist daar waar de
beroepsrevolutionairen ze het minste verwachten. Enige bescheidenheid is dus wel
geboden. Een bewuste veranderingsstrategie doet er goed aan zich ten volle
rekenschap te geven van het gewicht van de bestaande structuren, van de
‘heteronomie’. Om maar één voorbeeld te noemen, wat een geweldige reorganisatie
van het produktiepatroon zou een reconversie van de wapenindustrie betekenen?
Maar hoeveel militante en organisatorische energie zou dat vergen? En dan zijn we
nog lang niet toe aan de afschaffing van àlle zinloze activiteiten. Die reconversie kan
een zinvolle politieke doelstelling op relatief korte termijn zijn, het andere vereist
een theorie van wat zinloos en wat nuttig is en zulke theorieën kunnen gemakkelijk
tot tirannie leiden.

4

Zie b.v. Gorz' analyse van de staat in Adieux au prolétariat of Illichs kritiek van de
kolonisering van de informele sector in Shadow Work.
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De stuurbaarheid van het socialisme
Niet alles wat je wilt, is mogelijk. De Franse socialisten b.v. hebben moeten leren
dat een regering wel ‘de hefbomen van het economisch beleid’ kan nationaliseren,
maar daarom nog niet in staat is de fundamentele economische bewegingen om te
keren. Hetzelfde geldt misschien voor de keuze voor een meer geschikte technologie,
een van de hoekstenen van het streven van de ecologen naar meer autonomie.
In de discussie over de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV) stond
het goed te laten opmerken dat technologische veranderingen niet uit een ijzeren,
natuurnoodzakelijke logica volgen. Wanneer de maatschappelijke keuze voor
kernenergie of chips op een bepaald ogenblik een onafwendbaar, quasi-natuurlijk
proces schijnt te zijn, dan is dat niet omdat het technisch onomstootbaar vaststaat
dat kernenergie en chips efficiënter en rendabeler zijn, maar veeleer omdat wij niet
in staat zijn de verbeelding op te brengen een andere technologie, met een andere
maatschappelijke organisatie, uit te denken.
Girards theorie van het mimetisme lijkt hier van toepassing5. In een crisistijd is
niets zo onzeker als de toekomstige culturele, economische en technologische
organisatie van de maatschappij. In tijden van onzekerheid is het gedrag van anderen
het enige houvast dat overblijft. Iedereen bespiedt zijn rivaal, tracht diens bedoelingen
te raden en spoedt zich naar dezelfde uitweg. De massapsychologie verklaart in dit
geval meer dan de economische rationaliteit. Mitterrand (of zijn raadgever J. Attali)
proclameert de Derde Industriële Revolutie en binnen het half jaar komen de
Japanners, de Amerikanen en... de Vlaamse en Waalse deelregeringen tot dezelfde
ontdekking. Er komen congressen, beurzen, televisieshows als even zo vele rituelen
waarin de nieuwe toekomst wordt geconsacreerd. Het religieuze karakter van de hele
bedoening blijkt vooral uit de discussie waarin zelfs de grootste specialisten bijna
niets weten te vertellen wat nog niet iedereen weet. Vakbonden, ondernemers,
wetenschapsmensen proberen de partituur met een eigen accent bij te kleuren, maar
allen delen het gevoel: ‘Nu of nooit! Deze trein mogen we niet missen’. De nieuwe
technologie verovert de geesten en harten, voor ze de markten overrompelt. Zoals
met de kernenergie gebeurde, komt een enkeling pas veel later tot de ontdekking dat
een andere keuze eigenlijk best mogelijk was geweest. Is de grootschalige
agro-business efficiënter voor de voedselproduktie dan een milieu-

5

Cfr. L. Van Bladel, Geweld, religie en christendom volgens René Girard, in Streven, oktober
1980, pp. 10-25.
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vriendelijker model? Is het maatschappelijk rationeel, boerenknechten te vervangen
door bedienden van de Boerenbond, door mechanici in de tractorenfabriek en chemici
die kunstmeststoffen en onkruidverdelgers vervaardigen? Hoe zouden onze dorpen
er uitzien als de menselijke vindingrijkheid zich anders had georiënteerd? Het gewicht
van de heteronomie is dat van de maatschappelijke unanimiteit: iedereen vindt dat
het zo moet, iedereen wil dat het zo gaat... Wie er anders over denkt, wie het idee
oppert dat er misschien ook andere mogelijkheden zijn, dreigt elke invloed op de
gang van zaken te verliezen: als boeman of democratisch alibi bevestigt de
‘alternatieveling’ alleen maar de maatschappelijke consensus. Rekening houden met
de weerstand van de heteronomie is niet hetzelfde als conformisme of conservatisme.
Niemand ontsnapt aan ‘zichzelf’, dat wil zeggen aan de andere in zichzelf, de ‘eigen’
geschiedenis, de ‘eigen’ maatschappij. Is heteronomie overigens noodzakelijk
verdrukkend? Je kunt je jas autonoom dichtknopen, maar voor een rits op de rug heb
je al eens een ander nodig en dat is ook wel eens prettig. Het gaat er dan ook niet
om, alle heteronomie af te schaffen; wel om in de heteronome omgeving ruimten
voor zelfbepaling te creëren. We moeten het streven naar autonomie niet afhankelijk
maken van ideële, haast niet te realiseren voorwaarden, de nationalisatie van de
grootschalige werktuigen bij voorbeeld. We moeten proberen in de bestaande
maatschappij vrijplaatsen voor sociaal experiment te scheppen. En dat is werk voor
de politiek.
Politieke veranderingen in deze zin worden wellicht minder door een frontale
botsing met de heteronomie gerealiseerd dan door de bestaande ontwikkelingen
lichtjes in de gewenste zin te doen afwijken. Dit is geen minimalisme. Elke zeiler of
bergbeklimmer weet dat een minimale koerscorrectie tot enorme verandering van
richting kan leiden. Ook met die strategie is het resultaat echter niet verzekerd. De
toekomst is nooit alleen maar projectie van het verleden en nooit het berekenbare
resultaat van de (overigens tegenstrijdige) projecten van de sociale agenten. Zo is
ook de heteronomie niet echt manipuleerbaar, je kunt hoogstens proberen de knoop
waarin autonomie en heteronomie, zelfbepaling en bepaling door de/het andere,
verstrengeld zitten, te verschuiven. Meer een kwestie van handigheid en sluwheid
dan een gevecht in regel. Alleen in deze zin opent de hedendaagse crisis kansen. Het
voorbeeld van de technologiekeuze laat bovendien zien dat analyse en beïnvloeding
van de beeldvorming die het maatschappelijk veranderingsproces in gang zet en
begeleidt, van cruciaal belang zijn. ‘De theoretische arbeid, daarvan raak ik dagelijks
meer overtuigd, brengt in de wereld meer tot stand dan de praktische: is eenmaal het
rijk der voorstellingen gerevolutioneerd, dan houdt de werkelijkheid geen
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stand’6 (G.W.F. Hegel).

Economie en autonomie: socialisering of politisering van de economie?
Wie op economisch vlak een op Illich geïnspireerde autonomiestrategie wil ontwerpen,
stuit altijd op instellingen en structuren die in grote mate hun eigen normen en
doeleinden zijn gaan bepalen en hun eigen ontwikkeling boven alles laten prevaleren.
Menselijke gezondheid is nog slechts een alibi voor de uitbreiding van het medisch
bedrijf. Toenemende defensie-uitgaven geven de mensen een steeds groter gevoel
van onveiligheid. De economie is sinds de 18e eeuw een eigen leven gaan leiden en
beheerst nu de hele waardenhiërarchie. Dé figuur van de heteronomie in onze
maatschappij is de economische rationaliteit. In naam van die rationaliteit gaan
ondernemingen failliet, worden nieuwe technologieën opgedrongen, verkommeren
sommige streken en bloeien andere weer op. Hoe behandel je die economie, met haar
zelfstandige logica van de ‘onzichtbare hand’, als je de autonomie van mensen en
groepen wilt herstellen?
Meestal wordt het probleem in machtstermen gesteld. De kapitalistische economie
overheerst en marginaliseert ook de informele sociale sector, d.w.z. de
thuisactiviteiten, gezinsleven en opvoeding, alles wat niet direct aan loonarbeid en
ruilwaardensysteem is onderworpen. Deze dominantie moet omgekeerd worden. De
economie moet opnieuw gesocialiseerd worden. Haar logica moet aan de eisen van
het sociale onderworpen worden. De autonomie van de economie moet plaatsmaken
voor de autonomie van het sociale. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar de idee dat
het sociale zich van alle economische dwang zou kunnen bevrijden, is een illusie.
Al te vlug wordt het sociale tot een volkomen zelfstandigheid verheven. Het
paradijselijk geurtje dat hardnekkig rond de ecologen blijft hangen, komt daar
vandaan.
Sommigen proberen dan een ander model te ontwerpen om het economische terug
te dringen: de hiërarchische verhouding tussen het economische en het sociale moet
omgekeerd worden. Maar hiërarchiseren houdt nog altijd in dat hetgeen boven ligt
de beperkingen van het ondergeschikte aanvaardt en zelfs interioriseert. M.a.w. het
economische en het sociale

6

J. Hoffmeister (Hrsg.), Briefe von und an Hegel, 1936, I, p. 253.
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zitten in een soort meester-slaaf-dialectiek. Een precieze grens tussen beide is er niet.
Evenmin als een volkomen autonome economische logica is een volkomen autonoom
sociaal handelen mogelijk. Beide sluiten elkaar gedeeltelijk in, veronderstellen elkaar,
hoezeer ze ook met elkaar in conflict zijn. Tegenover het harmonieuze model van
de socialisering van de economie kun je daarom een model van de politisering van
de economie stellen, een model dat noch de eisen van het economische noch die van
het sociale negeert en het conflict tussen beide expliciet erkent. Het kan eventueel
leiden tot de structurering van een gelaagde sociale ruimte, met micro-, meso- en
macro-segmenten, die politiek omschreven worden. Essentieel in dit model is de
erkenning van het complexe en conflictuele karakter van de articulatie van economie
en socialiteit.

Een behoefteneconomie?
Een oorspronkelijke benadering van deze hele problematiek wordt in Vlaanderen
voorgestaan door Rudolf Boehm7. De economie moet niet langer uitsluitend of
hoofdzakelijk voor de betaalkrachtige vraag produceren, zij moet opnieuw de echt
menselijke behoeften dienen. Zij is haar doel kwijtgeraakt. Zij is zelf moraliteit
geworden, ethische eis ten aanzien van de consumptiemaatschappij.
Het is ongetwijfeld een goede tactiek, de economie met haar eigen pretenties te
confronteren. Maar levert deze ideologiekritiek ‘het principe van een nieuwe
economie’? Ze veronderstelt dat het principieel mogelijk is, de economie los te maken
van haar amorele basis en ze opnieuw te moraliseren. De economie moet onmiddellijk
op het goed van de mens zijn gericht, ze moet de vitale menselijke behoeften
bevredigen. Dit is een regelrechte aanval op het mechanisme van ‘de onzichtbare
hand’ dat sinds Adam Smith het Westerse denken over economie en maatschappij
beheerst. Om in onze levensbehoeften te voorzien, zegt Smith in The Wealth of
Nations, doen wij geen beroep op de menslievendheid van bakker of slager, maar
uitsluitend op hun zorg voor hun eigen belang. Niet uit menslievendheid, maar uit
eigen belang helpen zij ons. Privé ondeugden verkeren in publieke deugden. Terwijl
in de antieke politieke filosofie een goede maatschappij uit goede burgers bestond,
wordt in de Moderne Tijd het maatschappe-

7

R. Boehm, Over het principe van een nieuwe ekonomie, in Linkse visies op de krisis, Epo,
Berchem, 1982, en Hoe nieuw is het ‘principe van een nieuwe economie’?, in Streven, april
1983, pp. 591-598.
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lijk goed van de individuele moraliteit losgemaakt. Individu en maatschappij zijn uit
elkaar gehaald en de economie wordt een reusachtige machine die de wanorde die
daaruit ontstaat in orde, de negativiteit in positiviteit omkeert. Met de tijd heeft de
economie deze omkeringstechniek overigens nog sterk geperfectioneerd. Het
produktivisme met zijn alles overheersend vooruitgangsdenken streeft ernaar alle
dood en negativiteit uit het maatschappelijk bewustzijn te bannen. Ja, de moderne
economie ontleent een goed deel van haar dynamisme aan haar eigen negativiteit:
technisch falen wordt aanleiding tot nieuwe technologische prestaties. En in dit
perspectief hoopt men dat verdere of nieuwe groei op grond van een nieuwe
technologie en steeds nieuwe behoeften de crisis waarin het produktivisme op het
ogenblik verkeert kan doen vergeten.
Is de ware-behoeften-economie zoals Boehm die schetst, wel iets anders dan een
schimmig alibi voor deze enorme positiveringsmachine van de moderne economie?
Kun je de economie van elke negatieve dimensie ontdoen? Ik geloof van niet. Ook
produktie voor behoeften is nooit louter positief: consumptie leidt niet alleen tot
bevrediging maar ook tot frustratie8. Een boek in de etalage ziet er altijd veel
aantrekkelijker uit dan in je eigen boekenkast na aankoop. Duurzame
gebruiksgoederen worden gebanaliseerd als je ze eenmaal bezit, vooral als iedereen
ze heeft. Wie deze negatieve dimensie van de behoefenbevrediging verwaarloost,
negeert de sociale dimensie van de economie en blijft steken in de individualistische
mens-natuur-verhouding die de Moderne Tijd kenmerkt.
Het probleem is bij wijze van spreken zo oud als de straat. Finau, de chef van de
Tongas, die in het begin van de 19e eeuw op eilanden in het zuiden van de Stille
Oceaan leefden, begreep heel goed de ambivalentie van het geld. ‘Als je meer eetbare
wortels hebt dan je nodig hebt, moet je die maar ruilen voor varkensvlees of gnatoo
(schorskleren). Geld is natuurlijk handiger, maar aangezien het niet kapotgaat, potten
de mensen het op in plaats van het uit te delen zoals een chef moet doen, en zo worden
de mensen egoïstisch’9. Net zo wilde ook Aristoteles het geld wel als rekeneenheid
of als circulatiemiddel gedogen, maar niet als betaalmiddel. Geld moet ten dienste
staan van de oikonomia, de ruil volgens behoefte (chreia). In tegenstelling tot de
moderne behoefteneconomie heeft Aristoteles' oikonomia nog een authentiek sociaal
gehalte: geld dient niet in de

8
9

A.O. Hirschman, Shifting Involvements. Private Interests and Public Action, Princeton
University Press, 1982.
Geciteerd naar W. Mariner door M. Sahlins, Stone Age Economics, Tavistock, 1974, p. 258.
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eerste plaats de eigen behoefte, maar de sociale erkenning van de behoefte van de
ander. Maar, zoals Finau goed begreep, is het zelfs zo moeilijk te vermijden dat geld
zich op de duur toch minstens tijdelijk aan de ruil onttrekt. Juist deze functie van het
geld als betaalmiddel, als middel om een reserve aan rijkdommen aan te leggen, zal
b.v. door Keynes als bron van het chronisch tekort aan effectieve vraag en als
blijvende oorzaak van wanorde en crisis in het kapitalisme worden erkend. Evenmin
als de twee zijden van een geldstuk van elkaar te scheiden zijn, kan de ‘goede’ zijde
van de economie van haar ‘slechte’ gescheiden worden. De economie is ambivalent.
Een behoefteneconomie lijkt dan ook eerder een variant van de hierboven geschetste
socialisatiestrategie. Ook Boehm kan niet zeggen wie moet uitmaken welke de echte
behoeften zijn. Een beroep op ‘de menselijke natuur’ geeft hier geen uitkomst. Alleen
een theorie van de sociale constructie van de behoeften kan helpen. En een dergelijke
theorie is m.i. slechts mogelijk als je volop rekening houdt met het conflictueel
karakter van de politieke sfeer.
Maar laten we terugkeren naar ons beginprobleem. Is het mogelijk de
arbeidersbeweging met haar korte-termijn-bekommernissen te interesseren voor de
ecologische ideeën? Hebben alternatieve filosofen, sociologen en militanten überhaupt
iets over economische politiek te vertellen? Zijn de groenen in staat hun analyse van
de aan de gang zijnde maatschappelijke veranderingen te gebruiken om deze tendensen
zonder nostalgie in een gewenste richting bij te sturen? In het voorgaande heb ik
enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij het autonomiestreven van de ecologen.
In een tweede luik blijf ik even staan bij enkele belangrijke keuzemomenten en
leemten in de socialistische theorie over crisis en economisch beleid. De aporieën
die zich hier manifesteren, kunnen als even zovele aanknopingspunten voor het
economisch alternatief worden gezien.

Arbeidersbeweging en werkloosheid
Sinds het begin van de crisis heeft het kapitalisme zichzelf veeleer door het scheppen
van werkloosheid dan door druk op de lonen gereguleerd. Heeft een deel van de
arbeidersbeweging zich daaraan medeschuldig gemaakt? Indien de kern van relatief
goed betaalde en van werk verzekerde arbeiders alle soepelheid inzake loon- en
arbeidsvoorwaarden afwijst, dan werkt dit de vorming van een steeds grotere groep
van marginale arbeiders in de hand. De arbeidersbeweging staat hier voor een
dilemma: ofwel beperkt
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zij zich tot een corporatistische verdediging van de ‘verworven rechten’, ofwel stelt
zij de zorg voor de tewerkstelling centraal. Je kunt de arbeiders niet de schuld van
de werkloosheid geven, maar als groep zijn zij wel medeverantwoordelijk voor de
oplossing ervan.
De idee dat de arbeidersbeweging niet alleen, als de eerste de beste
duivenmelkersbond, de belangen van zijn eigen leden verdedigt, komt van Marx:
het socialisme moet de belangen van de hele maatschappij, ja, van de mensheid veilig
stellen. Het heeft deze taak ook min of meer vervuld, zij het op een heel andere
manier dan Marx zich had voorgesteld. De klassestrijd heeft niet tot een socialistische
revolutie geleid, maar wel tot hogere lonen en op die manier het kapitalisme van de
verstikking door onderconsumptie gered. Het perspectief van een revolutie, gevolgd
door een planeconomie die de maatschappelijke realiteit zou belichamen, is op het
ogenblik volkomen ongeloofwaardig geworden. Aan de goede werking van een
planeconomie wordt al evenzeer getwijfeld als aan die van de markteconomie. Hier
dringt zich niet langer een dogmatische, maar een pragmatische keuze op in functie
van andere doelstellingen. Ik herhaal deze evidenties hier slechts omdat de idee van
een breuk met het kapitalisme en de hoop op een planeconomie, op het ogenblik dat
de socialistische beweging de beperkingen ervan is gaan inzien, bij Gorz en bij
sommige ecologen terug te vinden zijn. In een planeconomie kan de herverdeling
van de arbeid misschien gemakkelijker gedecreteerd worden, maar de neveneffecten
van zo'n shocktherapie - toenemende bureaucratisering, afnemende efficiëntie overschaduwen het gunstige effect ervan.
Als de arbeidersbeweging nog enige zorg voor het algemeen belang koestert, dan
moet zij, hoe dan ook, de strijd tegen de werkloosheid centraal stellen. Zelfs indien
zij de arbeid niet als een doel op zichzelf wenst te zien. Anders dreigen alternatieve
experimenten in een sociaal getto te belanden. Om althans een deel van de
werkloosheid op te slorpen, is een drastische herverdeling van de arbeid nodig. Maar
dat veronderstelt een meer algemene herverdeling van macht, vermogen en inkomen
en een grote dosis vindingrijkhid om de arbeid eventueel anders te organiseren. Een
soepeler organisatie van de arbeid - zoals die b.v. in de voorstellen van Palasthy
vervat is - wekt bij sommigen in de arbeidersbeweging achterdocht, omdat zij vooral
aan de behoefte van de grote kapitalistische produktiesystemen tegemoet zou komen.
Dat kan best waar zijn, maar even waar is het dat tal van culturele factoren, vooral
bij jongeren, een even grote behoefte aan flexibiliteit van de arbeidsmarkt heeft doen
ontstaan. Steeds minder staat het arbeidersmilieu in het leven centraal. Samen met
de algemenere arbeidsduurverkorting verhoogt de mogelijkheid van deeltijdse arbeid
en in-
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stap-uitstap-regelingen de keuzevrijheid en de welvaart van individuen en gezinnen.
Sommigen vrezen bovendien dat een soepeler arbeidsorganisatie slechts één van
de thema's is van de meer algemene, door de liberalen aan de orde gestelde,
problematiek van de ‘deregulatie’ (minder centrale regelingen, decentralisatie). Ik
geloof dat we het ook anders kunnen bekijken. Deze liberale slogan dankt zijn
aantrekkingskracht vooral aan zijn simplisme. Iedereen kent wel reglementen die hij
graag afgeschaft wil zien. In hun feitelijk optreden komen de liberalen trouwens niet
op voor een algemene ont-regeling, maar alleen voor de afschaffing van die regels
die de kapitaalbezitters hinderen. Ook wat de organisatie van de arbeidsmarkt betreft,
zijn er echter regelingen die beter geschrapt worden, b.v. de bureaucratische controle
op de zelfvoorzieningsactiviteiten van werklozen of de reglementen die sommige
beroepsklassen beschermen (b.v. de orde van de geneesheren). Anderzijds zijn er
gebieden waar te weinig reglementering is of waar nieuwe regels de oude kunnen
vervangen. Als de arbeidersbeweging haar verantwoordelijkheid inzake werkloosheid
en tewerkstelling op zich neemt - zo nodig ook door loonmatiging en inlevering dan heeft zij ook het recht én de plicht, vaste garanties voor de naleving van de
engagementen van de ondernemers af te dwingen. Een controle op holdings,
investeringen of aanwervingen voert ongetwijfeld ‘rigiditeiten’ voor de werkgevers
in. De arbeidsduurverkorting als bijdrage tot de tewerkstelling kan in geen geval los
van de vraag naar een meer democratische economie worden gezien. Het komt er
dus op aan, een nieuw evenwicht te vinden tussen meer flexibiliteit hier en een andere
rigiditeit daar.

Inleveren voor tewerkstelling
De herverdeling van inkomen en vermogen is al geruime tijd een centrale doelstelling
van de welvaartsstaat en in het bijzonder van de sociaal-democratie. Het is tegelijk
ook een van de meest betwiste zaken, niet alleen voor de liberalen, maar ook in de
arbeidersbeweging, waar vele militanten van oordeel zijn dat de staat slechts via
belastingen en niet via b.v. de sociale zekerheid aan herverdeling mag doen. Inleveren
voor meer tewerkstelling betekent uiteraard inkomensverdeling naar de nieuw
tewerkgestelden toe. De inlevering kan ook progressief zijn, of slechts vanaf een
bepaalde inkomensdrempel beginnen, zodat ook onder de werknemers de
inkomensongelijkheid verkleint. Het sociaal-economisch alternatief van de
Socialistische Partij gaat nog verder. Het wil een tewerkstellingsfonds o.m. met een
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nieuwe directe belasting spijzen. Deze zou de rijkste helft van alle inkomenstrekkers,
inclusief de niet-loontrekkenden, treffen. Het voorstel kan billijk lijken, maar
strategisch rijst de vraag of een verdere verhoging van de (para)fiscale druk geen
vloedgolf van poujadistische reacties dreigt te veroorzaken.
Het deel van het binnenlands inkomen dat door de overheid herverdeeld wordt, is
de laatste jaren o.m. ten gevolge van de groeiende werkloosheid steeds verder
toegenomen. De groeiende last van deze door de overheid georganiseerde solidariteit
is in de eerste plaats een mechanisch effect van veel vroeger genomen beslissingen.
Je kunt moeilijk beweren dat deze ‘koele’ toename van de solidariteit echt door een
collectieve wil van de gemeenschap wordt gedragen. Voor steeds meer werknemers
en meer nog voor zelfstandigen en vrije beroepen lijkt de band tussen de inspanning
die zij onder de vorm van heffingen leveren, en de verkregen solidariteit heel abstract.
Van belang is hierbij niet zozeer de in cijfers uit te drukken realiteit als wel de manier
waarop de economische subjecten het effect van bepaalde maatregelen waarnemen.
Sociologische onderzoekingen wijzen uit dat al wie zich net boven de hoogste drempel
van een fiscale maatregel bevindt, deze maatregel snel als een bedreiging aanvoelt,
ook al is daar in werkelijkheid niet veel reden toe10. Dit verklaart b.v. het succes van
Thatcher bij vele Britse arbeiders. Het geldt uiteraard nog meer voor zelfstandigen
of vrije beroepen, bij wie een heel acute gevoeligheid voor de band tussen individuele
inspanning en inkomen aanwezig is. Leg aan een boer of een zelfstandige die 14 uur
per dag werkt, maar eens uit waarom hij moet inleveren voor de arbeidsduurverkorting
van de loontrekkenden. Misschien zijn daar wel min of meer correcte redenen voor
aan te geven, maar nogmaals: de sociale beeldvorming volgt vaak andere wegen.
Om het even welk beleid dat de sociale ongelijkheden wil verminderen, stoot
overigens op soortgelijke problemen. Een ingrijpende afroming van de hoogste
inkomens levert vaak niet veel op en wordt door het publiek nauwelijks als een
vermindering van de sociale ongelijkheid waargenomen: de rijksten gaan nog steeds
in chique auto's naar het buitenland. Een vermindering van ongelijkheid door het
optrekken van de laagste inkomens is daarentegen heel sterk zichtbaar: de
inkomensklassen die net boven de laagste liggen, zijn er heel snel door verontrust
en verstoord. Dat hebben de Franse socialisten aan den lijve ondervonden.

10

P. Rosanvallon, Misère de l'économie, Le Seuil, Paris, 1983.
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Arbeidsduurverkorting en autonomie
Telkens opnieuw stoot men op het probleem van de rol van de staat in de economie.
Het zou, geloof ik, verkeerd zijn, tegenover de liberale simplismen over de
staatsinmenging een even massief etatisme te verdedigen. Concrete problemen stellen
zich zelden in termen van het al dan niet afschaffen van de staat, het gaat doorgaans
om het zoeken naar de meest aangepaste vormen van staatsinterventie. De
arbeidersbeweging heeft er niet de minste baat bij, op het veld van de tegenstander
te gaan spelen: ze mag zich niet laten opsluiten in het even bedrieglijke als steriele
alternatief staat-markt. Het kan niet genoeg herhaald worden dat de samenhang van
staat en markt niet die is van een hydraulisch mechanisme alsof men met meer van
het een automatisch minder van het ander nodig zou hebben. Ze zijn veel meer
complementair dan aan elkaar tegengesteld. Een door de staat georganiseerd systeem
van sociale zekerheid b.v. werd pas een dwingende noodzaak, toen de marktlogica
de vroegere solidariteitsverbanden - familie, buurtschap, en de daarmee verbonden
produktievormen - grondig ontregeld had. De hedendaagse monetaristische
experimenten tonen aan dat een deregulatie inzake milieubeheer, arbeidsorganisatie
en financiële sector heel goed kan samengaan met het ontstaan van een politiestaat.
Meer markt roept hier meer staat op.
De verwerping van de liberale dogma's mag de arbeidersbeweging er niet toe
verleiden een even achterhaald etatisme te gaan verdedigen. De tijd van het
sociaal-democratisch compromis is definitief voorbij. De sociale ruimte, waar zowel
het keynesianisme als de sociaal-democratie van uitgingen, is gesegmenteerd en
versplinterd. Een beleid wordt niet langer gevoerd op grond van een globaal,
omvattend akkoord tussen staat, arbeiders en ondernemers, maar via talloze bilaterale
arrangementen, partiële en sectoriële overeenkomsten tussen de staat en allerlei
sociale en economische belangengroepen. Inflatie en begrotingstekorten zijn daarvan
het onmiddellijke resultaat. Het zou gevaarlijk zijn als de arbeidersbeweging op die
desintegratie van de sociale ruimte zou reageren met een openlijk of een heimelijk
sociaal-corporatisme. Evenmin mag zij het laten gebeuren dat het antwoord op de
overal opduikende vraag naar een autonoom, gedecentraliseerd en democratisch
functioneren van de maatschappij een monopolie van de liberalen wordt. Van belang
is, dat het midden-niveau tussen staat en individu, het associatieve leven, nieuw leven
wordt ingeblazen. De traditionele oplossing van de crisis door middel van een
reflatiestrategie blijft voorlopig om vele redenen een wensdroom. Wel is het mogelijk,
door het sociale op het meso-niveau te verstevigen, de mensen tegen
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de crisis resistenter te maken. De arbeidsduurverkorting, die overigens onafwendbaar
is, schept in dit verband mogelijkheden. Het komt erop aan dat wij - wellicht
gedwongen door de crisis - de daardoor vrijkomende tijd niet louter consumptief,
maar inventief gaan besteden. De crisis vergroot de onzekerheid, maar zij schept ook
ruimte voor sociale experimenten. In dit perspectief lijkt de autonomiestrategie niet
langer een utopisch scenario, waarvan men overigens niet weet wie het zou realiseren,
maar beantwoordt zij tegelijk aan de behoeften en aspiraties van mensen en groepen
die direct door de crisis worden getroffen.
Zijn de bekommernissen van ecologisten en arbeidersbeweging met elkaar te
verenigen? Zonder in het pathos van de algemene verzoening te vervallen, meen ik
toch enkele voorwaarden voor een dialoog te kunnen aangeven. Van de
arbeidersbeweging wordt verwacht dat zij zich losmaakt van een al te eng
corporatisme om een effectieve herverdeling van arbeid, inkomen en vermogen te
realiseren. De ecologische beweging zou er goed aan doen haar autonomiestreven
te koppelen aan een pragmatische aanvaarding van marktbeginsel en economische
rationaliteit binnen welbepaalde beperkingen. Slechts op die wijze kan de tendens
naar bureaucratisering en naar bevoogding van menselijke behoeften en begeerten
worden bedwongen. In dit verband wordt steeds meer gedacht aan fundamentele
hervormingen van het hele bouwwerk van de welvaartsstaat in de richting van
negatieve inkomensbelasting of het toekennen aan alle burgers van een behoorlijk
algemeen basisloon11. Een dergelijke maatregel kan sterk herverdelend zijn en lijkt
aldus de markt te verzoenen met het rechtvaardigheidsbeginsel. Het hele ingewikkelde
bouwwerk van de sociale zekerheid zou door een relatief egalitair uitkeringsprincipe
volgens leeftijd, gefinancierd door een progressieve inkomensbelasting, kunnen
worden vervangen. Bovendien zou de keuzeruimte voor autonome activiteiten voor
veel mensen groter worden. De discussie omtrent de coherentie van een dergelijk
alternatief is evenwel nog volop aan de gang.

11

Zie Philippe Van Parijs, Les libertariens: nouvelle droite ou nouvelle gauche? in La Revue
Nouvelle, maart 1984, pp. 257-265.
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Van Franco-dictatuur naar socialistische regering
Ignacio Sotelo
Zowat iedereen kijkt tegen de huidige politieke situatie van Spanje aan met een
mengeling van verwondering en nieuwsgierigheid. Verwondering vooreerst over de
weg die, sinds de dood van Franco, in amper zeven jaar werd afgelegd. Spanje is er
niet alleen in geslaagd om, zonder brutale breuken en grote trauma's, een democratisch
politiek bestel op het getouw te zetten, maar bewees tevens dat dit systeem ook nog
behoorlijk functioneert, doordat het de socialistische partij aan de macht bracht, het
symbool bij uitstek van het Spanje dat de burgeroorlog verloren had. En er vond niet
alleen een regimewisseling plaats. Op zijn minst even belangrijk, en een bevestiging
van het succes van de onderneming, is het feit dat de nieuwe heersende ‘klasse’ op
twee punten van de vorige verschilt: het gaat om een generatie van personen van om
en bij de veertig jaar, geboren na de burgeroorlog en bevrijd van zijn obsessies, en
thans regeert de politieke fractie die de aloude oppositie tegen het franquisme
belichaamt. Nieuwsgierig peilt men naar de factoren van allerlei aard - historische,
sociale en economische, nationale en internationale - die een dermate gunstige
ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt.
In deze bijdrage reiken wij enkele oriënteringspunten aan, een werkhypothese zo
men wil, die het antwoord kunnen verhelderen op de grote vraag die zo velen binnen
en buiten Spanje zich stellen: hoe komt het dat de overgang naar de democratie zo'n
gelukkig verloop heeft gekend tot en met de socialistische overwinning van 28 oktober
1982? De huidige politieke situatie, met haar nog zwakke punten en onopgeloste
problemen, wordt volkomen onbegrijpelijk, zonder een ‘inventaris’ van de factoren
en omstandigheden waaruit zij is voortgekomen1.

1

Over wat eraan vooraf is gegaan, zie H. Jans, November in Madrid. Begin van een nieuw
tijdperk? in Streven, januari 1976, pp. 287-304.
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Het fiasco van de moderniteit
De echte draagwijdte van wat er is gebeurd, met het allicht fragiele karakter ervan,
is onmogelijk in haar ware betekenis te vatten buiten een historisch perspectief dat
een paar eeuwen naar het verleden teruggaat. De herhaalde mislukking van de Spaanse
democratie was aan heel verschillende oorzaken te wijten, die echter alle thuishoorden
bij wat men ‘het fiasco van de moderniteit’ is gaan heten. Spanje isoleerde zich van
de rest van Europa net op het moment dat daar de grondslagen werden gelegd van
wat het industriële kapitalisme zou worden, met de daarmee verbonden politieke
structuren van de democratische rechtsstaat. De burgeroorlogen die Spanje teisterden
in de 19e eeuw en hun toppunt bereikten in de tragedie van 1936, vloeiden in laatste
instantie voort uit de permanentie van sociale groepen die niet bereid waren de logica
te aanvaarden van de moderne, industriële samenleving met haar politieke instellingen
en haar geest van vrijheid en verdraagzaamheid, zoals die door de burgerij werd
ingebracht; een burgerij die in Spanje niet alleen erg zwak was maar bovendien zeer
ongelijk verdeeld over de verschillende regio's van het land. Het ‘periferisch
nationalisme’, dat vanaf de tweede helft van de 19e eeuw in Catalonië de kop opstak,
en enkele decennia later ook in Baskenland, toonde overduidelijk aan dat de
kapitalistische, industriële modernisering uitsluitend plaatsvond in enkele regio's van
de periferie, en dan nog met onderling verschillende kenmerken. De ‘periferische
burgerij’ werd voor een deel nationalistisch, omdat zij zich niet kon voegen naar een
centraal staatsbestel, dat zich bleef vereenzelvigen met de traditionele agrarische
maatschappij.
De Tweede Republiek (1931-1936) faalde in haar moderniseringsproject van staat
en samenleving. Spanje raakte verdeeld in twee onverzoenlijke kampen, die elk hun
maatschappelijk project - diepgaande, revolutionaire veranderingen tegenover
handhaving van het traditionele agrarische model - verkozen boven elke vorm van
democratische institutionalisering, die de (menings)verschillen bespreekbaar had
kunnen maken. Er bleef geen andere uitweg dan de burgeroorlog. Het onstuitbare
moderniseringsproces kwam er tenslotte toch vanaf 1959, in de tweede periode van
het franquisme, maar dan wel met heel bijzondere trekken en in een sociale en
politieke context die bezwaarlijk kon gelden als bevorderlijk voor een verdere
democratische ontwikkeling. Heel in het algemeen was dus de herhaalde mislukking
van de democratie te wijten aan het in gebreke blijven van de autonome ontwikkeling
van een kapitalistische industriële maatschappij enerzijds, en van een moderne staat
anderzijds. Zowel in de Spaanse sa-
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menleving - haar geledingen, mentaliteit en gedragspatronen - als in haar staatsbestel
- zorg om het algemeen belang en bureaucratische efficiëntie - zijn ook nu nog een
aantal elementen aanwijsbaar die niet beantwoorden aan de eisen van een moderne
staat en samenleving. Bijzonder opvallend op dat punt is het bestaande overwicht
van het particularisme, dat zowel staat als samenleving kenmerkt. De ‘franquistische
modernisering’ bracht wel een proces van industrialisatie en verstedelijking op gang.
Maar verre van de particuliere belangen te betwisten maakte ze die dienstbaar aan
haar eigen politiek. Tegen de wil in van de regering werd de modernisering
voortgedreven door krachten van buitenaf. De daaruit voortvloeiende industriële
structuur, gegrond op particuliere inheemse en universele buitenlandse belangen,
geraakte in een impasse zodra een bepaald groeiniveau was bereikt en de wind van
de crisis opstak. Wat de Spanjaarden deze laatste jaren het meest heeft verbaasd, was
niet dat het overgeërfde, ideologische en syndicale apparaat als een kaartenhuisje in
elkaar is gestort - weinigen namen het nog au sérieux - maar wel dat de economische
infrastructuur van het land op zijn minst even wankel bleek te zijn als zijn
ideologische.
Daarmee hebben wij de twee grote historische problemen gesignaleerd die de hele
overgang hebben gemarkeerd en ook het heden nog belasten. Het eerste betreft de
nog steeds wankele industriële infrastructuur, die de laatste 25 jaar broksgewijze en
van buitenaf tot stand kwam. Al slaagde zij erin definitief te breken met de traditionele
agrarische maatschappij van het verleden - Spanje is inderdaad nu al een industrieland
- toch vertoont zij de karakteristieken van de landen met een recente industriële
ontwikkeling, aangezwengeld door van buitenaf ingevoerde initiatieven, kapitalen
en technologieën. Veel meer dan de landen met een oude industriële traditie is Spanje
voor de toekomst van zijn economie afhankelijk van externe factoren. Op het moment
dat ook Spanje wordt uitgedaagd door de economische wereldcrisis en dat het zich
opmaakt om toe te treden tot de Europese Economische Gemeenschap, blijkt hoe
enorm zwak zijn economie is.
Het tweede historische probleem betreft het onvermogen van het 19e eeuwse
liberalisme om een waarachtige nationale en moderne staat in het leven te roepen.
Tot op vandaag bestaat in Spanje een premodern staatsapparaat voor - al wordt het
in versneld tempo ontmanteld - een soort conglomeraat van ‘aparte lichamen’, die
alle de neiging vertonen een staat binnen de staat te vormen. De meest tragische
evidentie daarvan is het leger, al is dit niet de enige en niet eens de meest
destabiliserende groep. De bijzondere, aan de gewapende macht toevertrouwde
opdrachten maken
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het leger in elk land tot een macht apart: het was een lange strijd, met name in het
buurland Frankrijk b.v., om de legermacht volledig aan het burgerlijk gezag te
onderwerpen. Het feit dat het Spaanse leger nog steeds optreedt als een macht de
facto, met een uitzonderlijke invloed, toont duidelijk aan hoe ver Spanje nog afstaat
van de landen van de Europese Gemeenschap waarin het zich wenst te integreren.
Het militarisme is een typisch kenmerk van samenlevingen in de overgangsfase, dat
wij in talloze variaties kunnen waarnemen in de zogeheten Derde Wereld. Het schijnt
rechtstreeks samen te hangen met het onvermogen van een land om zelf zijn
problemen op te lossen en voort te komen uit het machtsvacuüm dat daardoor ontstaat.
Of de mislukte putsch van 23 februari 1981 de laatste is geweest in de lange rij
van militaire opstanden, pronunciamento's, en burgeroorlogen die Spanje heeft
gekend, zal in laatste instantie afhangen van de vraag of de huidige democratie in
staat is de economische problemen én de niet minder doorslaggevende problemen
van de hervorming van de staatsstructuren tot een goed einde te brengen. De
onmisbare voorwaarden van een definitieve bevestiging van de democratie in Spanje
zijn: het behoorlijk functioneren van wat volgens de nieuwe Constitutie van 1978
een staat van autonomieën heet, en een hervorming van de openbare administratie,
die tegemoetkomt aan de verzuchtingen naar modernisering, efficiëntie en
decentralisatie, welke vereist zijn voor de vrije samenleving van de onderscheiden
volkeren in Spanje.

Het ‘historisch geheugen’
Vanaf de eerste democratische verkiezingen van 15 juni 1977 werd een bepaald
concept weldra populair: het ‘historisch geheugen’ gaf een pasklaar antwoord ter
verklaring van het verkiezingssucces van de Spaanse Socialistische Partij (PSOE),
behaald nog wel ten koste van de vele nieuwe socialistische partijen die, met een
gelijkaardig programma gewapend, een deel van de ‘socialistische’ ruimte hadden
willen inpalmen. Dat zovele nieuwe socialistische partijen in de laatste jaren van het
Franco-regime waren ontstaan, was op zichzelf al een overtuigend bewijs dat de oude
PSOE, vóór haar vernieuwing van 1974, te veel ‘niches’ had opengelaten, die andere
groepen wensten te bezetten: deze groepen beriepen zich op een fundamenteel
socialistische inspiratie, wezen alle ‘sociaal-democratische’ toegevingen af, en
verbonden zich met het groeiende nationalisme van de periferie. Dat de vernieuwde
PSOE tenslotte toch de bovenhand haalde
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leek toegeschreven te kunnen worden aan twee verschillende oorzaken: ofwel was
de PSOE er net op tijd in geslaagd een relatief radicaal standpunt in te nemen en had
zij bepaalde nationalistische tendensen onderkend, ofwel profiteerde zij van het
‘historisch geheugen’, dat haar identificatie mogelijk maakte met de democratische
en progressieve partij van weleer. Per slot van rekening was het dit historisch
geheugen dat de doorslag heeft gegeven voor de overwinning van de PSOE op andere
socialistische partijen met een gelijkaardig programma én op de Communistische
Partij (PCE), die tijdens de laatste jaren van het Franco-regime over een beter
georganiseerde insertie in de samenleving had beschikt.
Voor een analyse van de overgang naar de democratie in Spanje - tussen 1976 en
1982 - lijkt het concept van het historisch geheugen dus wel fundamenteel. Wij gaan
hier niet in op de theoretische discussie over de inhoud van dat concept, zoals die
werd gevoerd door M. Halbwachs en Gabriel A. Almond. Onder historisch geheugen
verstaan wij: het collectief bewustzijn van een be-leefd verleden, dat het politiek
gedrag van een generatie doordringt. Zo zijn b.v. de eerste politieke stappen van de
Duitse Bondsrepubliek en de grondlijnen van haar Grundgesetz niet te verstaan
zonder het historisch geheugen van de Weimar-republiek. In die zin vormen de
ervaringen van de Tweede Republiek en de burgeroorlog het historisch geheugen
dat de overgang naar de democratie in Spanje verklaart. Het democratiseringsproces
verliep zoals het verlopen is - zonder breuk met de bestaande legaliteit, in elke fase
begeleid door een ‘consensus’ binnen de brede waaier van politieke strekkingen, van
rechts tot links, met uitzondering alleen van de even gewelddadige fascistische
extreem-rechtse en revolutionaire extreem-linkse groepen - in laatste instantie dankzij
het levendige historische geheugen van de burgeroorlog. Alle politieke krachten, van
rechts tot links, hadden op ieder moment één oriënteringspunt voor ogen: ten alle
prijze een nieuwe burgeroorlog verhinderen. Van de vele verschillende factoren die
hun invloed lieten gelden was deze m.i. inderdaad de beslissende, die op de eerste
plaats vermeld dient te worden.
Maar het historisch geheugen doet niet alleen een algemene gedragsnorm aan de
hand: ten alle prijze de gewelddadige confrontatie te vermijden. Elke sociale groep,
instelling, politieke partij blikt terug op haar verleden ten einde niet opnieuw de
vergissingen te begaan die zij zich te verwijten hadden. Na een burgeroorlog kan
geen enkele groep, instelling of partij nog aanspraak maken op een gerust geweten.
De Spaanse kroon kan dat niet, noch de katholieke kerk, noch het leger, noch de
heersende klassen; maar evenmin de linkse partijen, de vakbonden en de andere
arbeidersorganisaties. Wanneer elke klasse, instelling en politieke partij uitsluitend
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haar particulier belang op de korte termijn op het oog heeft, en zich begeeft in de
destructieve dialectiek van het alles of niets, is het resultaat daarvan de collectieve
catastrofe. Daar onderuit willen komen betekent een ‘compromis’ aanvaarden dat
rekening houdt met de vitale belangen van alle betrokken partijen. In 1936 overheerste
de logica van het ‘alles of niets’, de logica van het geweld. Na de gevolgen daarvan
tot in de laatste consequenties te hebben beleefd - een burgeroorlog en 40 jaar dictatuur
- waren overwinnaars en overwonnenen van weleer het erover eens dat hun nog
slechts de weg restte van de onderhandeling en het compromis. Spanje was rijp voor
de democratie.
Al vaker is beklemtoond dat de wil van de koning om de democratisering door te
voeren, een beslissende factor in het proces is geweest. De nacht van 23 februari
1981, waarin een deel van het leger in opstand kwam en de Guardia Civil de
vergaderde volksvertegenwoordigers gijzelde, heeft die hypothese volkomen
bevestigd. Ook de Spaanse kroon heeft zich, als instelling, laten leiden door haar
‘historisch geheugen’, en haar gedrag afgestemd op een fundamentele ervaring van
het verleden: de onverenigbaarheid nl. van de dictatuur en de monarchie. Alfonso
XIII, de grootvader van de huidige koning, verloor zijn kroon in april 1931, omdat
hij 10 jaar voordien een militaire staatsgreep had geduld en zelfs ten dele had
aangemoedigd. Door de staatsgreep van generaal Primo de Rivera te aanvaarden,
bezegelde Alfonso XIII zijn eigen lot en dat van de instelling die hij belichaamde.
De Franco-dictatuur bevestigde op haar beurt de onverenigbaarheid van de monarchie
en de dictatuur. Ofschoon de opstand van Franco, van 18 juli 1936, geen ander
perspectief kon bieden dan dat van een restauratie van de monarchie, bleek de dictator
zelf, 40 jaar lang, het voornaamste struikelblok voor dat herstel te zijn. De historische
ervaring van deze eeuw heeft in Spanje de instelling van de monarchie verbonden
met het democratisch regime: zowel kroon als samenleving zijn zich ervan bewust
dat de monarchie maar kan bestaan zolang als de democratie overeind blijft. De enige
anti-monarchistische tendensen, de linkse zowel als de rechtse, zijn anti-democratisch.
De symbiose van de kroon met het democratische regime is een aparte kentrek van
de Spaanse geschiedenis, die allicht niet terug te vinden is in andere landen welke
eveneens nog hun weg naar de democratie zoeken.
Ook de linkse krachten in Spanje - de socialistische en communistische partij hebben zich op elk moment laten leiden door eenzelfde motief: niet te hervallen in
de fouten van de Tweede Republiek. Niets werkt zo ontredderend als de verbinding
van een revolutionaire retoriek met een naïef en weinig efficiënt reformisme, zoals
dat in de Tweede Republiek het
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geval was geweest. Het grondbeginsel van de politiek van links is nu geweest: de
machten de facto niet rechtstreeks voor het hoofd te stoten, althans zolang men er
niet zeker van is die strijd te kunnen winnen. De dreigende en opgeschroefde
revolutionaire retoriek van weleer maakte plaats voor compromissen, die de positie
van links veilig stelden, door taal en objectieven af te stemmen op het politiek
haalbare. In die context dient ook onderstreept te worden dat er in de overgangsfase
nauwelijks sprake is geweest van een directe confrontatie tussen de katholieke kerk
en de linkse partijen, een confrontatie die tijdens de Tweede Republiek zo'n
catastrofale gevolgen heeft gehad. Zowel de kerk als de linkse partijen hebben, hun
verleden indachtig, met uiterste zorg die confrontatie vermeden. Die verzoende
opstelling van links ten aanzien van de kerk heeft de partij evenwel niet belet om
een aantal van haar eisen door te drukken - legalisering van de echtscheiding, van
abortus in bepaalde gevallen - en er liggen nog andere gewichtige conflicten in het
verschiet, met name in verband met het staatsonderwijs en de subsidiëring door de
staat van het privé-onderwijs.
Heel wat moeilijker en zelfs gespannen waren de verhoudingen tussen het leger
en de politieke krachten die op verandering (cambio) aanstuurden. Het was begrijpelijk
dat een leger dat zich, als vrucht van een burgeroorlog, meer dan veertig jaar lang
met de militaire overwinning van Franco had geïdentificeerd, heel moeilijk juist
datgene kon aanvaarden wat het altijd bestreden had: de parlementaire democratie
en het stelsel van vrije partijen. De legalisering van alle partijen, de communistische
niet uitgezonderd, bleek onmisbaar te zijn voor het functioneren van dat systeem.
Maar het bestaansrecht van de communistische partij, de officiële en openlijke vijand
van het leger, was tenslotte voor velen in het leger een te bittere pil die hevige
beroering veroorzaakte. Men moet erkennen dat alle politieke partijen, en heel in het
bijzonder de linkse, het leger met uiterste behoedzaamheid hebben behandeld. Hun
grote zorg was niet de geringste wijziging aan te brengen in de geprivilegieerde
positie die de gewapende macht onder het vorige regime genoten had. Artikel 8 van
de nieuwe Constitutie bevestigt die positie. Ook op dat punt verschilt de Spaanse
democratie nog sterk van die van de overige westerse democratieën: elk volk heeft
nu eenmaal zijn eigen geschiedenis. Nog erger evenwel, zij het niet minder
symptomatisch, is het feit dat zelfs de nieuwe socialistische regering er niet in geslaagd
is om die enkele officieren in hun ambt te herstellen die aan het einde van het
Franco-regime uit het leger waren gestoten omwille van hun democratische
gezindheid. Die hadden de illegale vereniging van de democratische militairen
opgericht (UDM). Een algemene amnestie
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moest ervoor zorgen dat niemand kon worden vervolgd voor wat hij tijdens het
Franco-regime had gedaan. Men wenste de gevangenissen te ontlasten van alle
politieke gevangenen: alwie omwille van zijn volgehouden democratische overtuiging
uit zijn ambt was ontzet moest opnieuw zijn plaats in de staat kunnen innemen... met
die enige, schrijnende uitzondering van de boven vermelde democratische officieren.
Ook de militaire rechtspraak werd hervormd, met behoud evenwel van het oude
privilege van een militaire rechtbank in vredestijd, mét de bevoegdheid voor het
misdrijf van rebellie in eigen rangen gepleegd. De hele tijd hebben de partijen in het
parlement het leger met fluwelen handschoenen aangepakt. Maar de gebeurtenissen
van 23 februari, en vooral de uitspraken van de militaire rechtbank i.v.m. de mislukte
opstand toonden duidelijk aan dat er nog steeds heel wat militairen zijn die, eveneens
geobsedeerd door het ‘historisch geheugen’ (de militaire samenzwering tegen de
republiek), de gebeurtenissen van de laatste jaren interpreteren alsof wij ons in het
jaar 1936 bevonden, met de geheime wens een generaal Franco te doen herleven.

Sociaal-economische factoren
Het beroep op het ‘historisch geheugen’ volstaat natuurlijk niet om het hele
democratiseringsproces te verklaren, dat in Spanje tot zo'n goed einde werd gebracht.
Mocht dit geheugen misschien niet eens de meest fundamentele factor zijn geweest,
de meest specifieke en opvallende was het in alle geval. Maar zonder de reeds bereikte
graad van sociaal-economische ontwikkeling en zonder de gunstige internationale
context, zou de overgang naar de democratie zo niet onmogelijk dan toch veel
moeizamer zijn geweest. Wij dienen ons daarbij wel te distantiëren van een
politicologisch model uit de jaren vijftig, dat een rechtstreeks verband aannam tussen
een bepaald niveau van sociaal-economische ontwikkeling enerzijds en de
democratisering van het bestel anderzijds. Als zou het kapitalisme, heeft het eenmaal
een bepaald groeiniveau bereikt, vanzelf (meer) democratie met zich brengen. De
ervaringen van de laatste decennia in Latijns-Amerika hebben ons geleerd beide
processen terdege te onderscheiden: daaruit bleek dat economische groei ook de
klassentegenstellingen kan verscherpen, en kan uitmonden in een averechts proces
van autoritair-bureaucratische signatuur.
Dat neemt niet weg dat de vreedzame overgang naar de democratie in Spanje
ongetwijfeld ‘gekanaliseerd’ werd door een viertal gunstige om-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

705
standigheden. 1. Tijdens de tweede periode van het Franco-bewind, van 1959 tot
1975, vond een proces van industrialisering en economische ontwikkeling plaats,
waardoor de Spaanse samenleving evolueerde van een overwegend agrarische naar
een echt industriële maatschappij. 2. Doordat dit economisch en sociaal
moderniseringsproces van buitenaf gestimuleerd werd (toevloed van buitenlands
kapitaal, snelle groei van het toerisme, massale uitwijking van arbeidskrachten, die
bij hun terugkeer niet alleen vreemde deviezen maar ook Europese ‘ideeën’
meebrachten) werd de kloof alsmaar groter tussen officiële ideologie en systeem katholiek, conservatief nationalisme, eigen aan een onderontwikkelde agrarische
maatschappij - en de nieuwe economische en sociale werkelijkheid. 3. De meest
dynamische sectoren van het Spaanse, en in zijn gevolg ook het internationale
kapitalisme wedden op de democratie als de beste troef voor hun belangen op korte
en lange termijn. De moeilijke en pijnlijke aanpassing van de Spaanse economie aan
het Europa van de Gemeenschap kan derhalve nog steeds nationalistische,
conservatieve en autoritaire reacties oproepen in de verdrongen economische sectoren.
Maar het is weinig waarschijnlijk dat zo'n reacties zich definitief kunnen doorzetten.
4. Last but not least heeft de internationale context - zo verschillend van die van
1936! - ongetwijfeld de ontwikkeling en versteviging van de democratie in Spanje
bevorderd.

Waarom een socialistische overwinning?
Naar aanleiding van de overweldigende triomf van de socialisten op 23 oktober 1982
is welhaast tot vervelens toe één ‘gemeenplaats’ gehanteerd die echter niet minder
waar is, al werd ze zo vaak herhaald: men prees de ‘wijsheid’ van het Spaanse volk
in het uur van de verkiezingen, in tegenstelling met het onvermogen en het
opportunisme van de heersende politieke klasse. Bij de eerste democratische
verkiezingen, in 1977, koos het volk voor de ‘hervorming’, al gaf het tegelijk duidelijk
te verstaan dat zij die een ‘breuk’ wensten niet weinigen waren. Bij de verkiezingen
van maart 1979 kreeg de ‘bedongen hervorming’ haar beslag. In 1982 koos een
overtuigende meerderheid duidelijk voor de ‘verandering’ die de socialisten voorstaan.
De verschuivingen binnen het kiezerscorps mag men evenwel niet interpreteren als
het bewijs van politieke onrijpheid en wispelturigheid. Het tegendeel is waar: de
situatie was zo verrot geraakt, dat er geen andere keuze overbleef dan ten onder gaan
of veranderen. De socialistische overwinning van 28 oktober was niets anders dan
een kreet om te
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leven. Het Spaanse volk heeft op ondubbelzinnige wijze zijn onwrikbare wil uitgedrukt
om te leven in vrede en vrijheid. En dat betekende in de gegeven omstandigheden:
een niet gering aantal veranderingen doorvoeren.
Om de socialistische overwinning te verklaren hoeft men er geen subtiele theorieën
met de haren bij te slepen: geplaatst voor het alternatief van de bevriezing van de
status quo, en zelfs van een stap terug telkens als een van de anti-democratische
kampen begon te briesen, koos de meerderheid van de Spaanse bevolking voor de
consolidatie van de democratie, langs de enige mogelijke weg van de voortgezette
ontwikkeling mét de veranderingen die daarvoor nodig zijn. In een situatie van uiterste
kwetsbaarheid en groeiende bedreiging van de democratische instellingen heeft
Spanje voor de democratie gestemd. Drie factoren zijn mede beslissend geweest.
Vooreerst het politiek verantwoordelijkheidsbesef van de PSOE, die op elk moment
de verdediging van de democratische staat heeft doen voorgaan op haar partijbelangen.
Vervolgens de slappe houding van de centrum-rechtse regering ten aanzien van de
putschistische bedreiging. Ten slotte het feit dat de UCD, de partij die aan de macht
was, zich als suiker in de koffie heeft opgelost, en haar politieke ruimte overliet aan
autoritair oud-rechts.
Na de dramatische nacht van 23 februari 1981 zou de enige redelijke manier om
de democratie te beveiligen een coalitieregering van UCD en PSOE geweest zijn:
sterk genoeg om het putschistisch gevaar te bedwingen en om de meest dringende
hervormingen door te voeren in de lijn van de bestaande Constitutie. Al beseften de
socialisten heel goed wat zo'n coalitie hun partij zou kosten, zij hebben die toch
herhaaldelijk en met aandrang voorgesteld. Eén keer heeft de aftredende
regeringspresident, Calvo Sotelo, uitgelegd waarom hij zich zo hardnekkig heeft
verzet tegen wat in de gegeven omstandigheden de enige redelijke oplossing was.
In plaats van de leiding te nemen van een verruimde regering ter verdediging van de
democratie, opteerde hij voor een dubbelzinnige en weifelende politiek die in de
grond mikte op een fusie met oud rechts. Blijkbaar was hij ervan overtuigd dat de
mislukte staatsgreep de onoverkomelijke grenzen van het democratiseringsproces
gemarkeerd had, en beoogde hij niets méér dan een politiek van de aftocht en het
containment om, zij het slechts pro forma, de constitutionele orde te redden. Bewust
of onbewust heeft niemand met zoveel ijver en volharding bijgedragen tot de
versterking van de Allianza Popular, de zuivere en harde, rechtse kern, als Calvo
Sotelo. Aangezien hij president was van de UCD-minderheidsregering, en kort daarop
ook president van die partij, is het niet te verwonderen dat zijn
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politiek er tenslotte op uitliep dat de UCD zichzelf ontbond, de eerste keer in de
geschiedenis dat een partij die aan de macht is zoiets doet! Tegenover de
zelfvernietigende weifelingen en dubbelzinnigheden van het centrum, was de enige
valabele optie de socialistische: de democratische stemmen van UCD en PCE gingen
in blok over naar de PSOE.

Plaats en rol van de arbeidersklasse
Waar bevond en bevindt zich de arbeidersklasse in het hier geschetste historische
panorama? De eigenlijke verslagenen van de burgeroorlog waren de arbeiders van
de steden en de dagloners van het platteland. In de aanvangsfase van het regime
waren zij het mikpunt van de repressiewoede: politieke en vakbondsorganisaties
werden niet alleen verboden maar met geweld onderdrukt. De oude vakbonden, de
anarchistische CNT en de socialistische UGT werden tot in de wortel uitgeroeid. Om
die reden kan men niet zonder meer een continuïteit veronderstellen tussen de
arbeidersbewegingen van vóór de burgeroorlog en de bewegingen die pas sinds de
democratisering van 1976 een wettelijk bestaan zijn gaan leiden; al hebben enkelen,
mét het behoud van de oude kenletters, het bewustzijn bewaard bij een grote
strijdtraditie aan te sluiten. In haar huidige configuratie is de arbeidersbeweging
herrezen sinds het begin van de jaren zestig, tijdens het versnelde industrialisatieproces
dat een liberalisering van het economisch systeem en zijn integratie in de westerse
wereld met zich bracht. Aanvankelijk had de beweging een spontaan karakter en
betrof zij de typische arbeiderseisen: hogere lonen, stakingsrecht en vrije vakbonden.
In fabriek of mijn kwamen ‘arbeiderscommissies’ (comisiones obreras) tot stand om
over de conflicten te onderhandelen. Terwijl de communistische partij (die vóór de
burgeroorlog geen eigen vakbond had gehad) die commissies in het geheim steunde,
er tenslotte de leiding van nam, maar tegelijk de haar door de franquistische wetgeving
opgelegde spelregels aanvaardde, slaagde de socialistische UGT er niet in haar
vroegere meerderheidspositie te heroveren, doordat zij steevast elke vorm van
samenwerking met de officiële franquistische vakbonden afwees.
Op de vooravond van Franco's dood vertoont de vakbondsbeweging een aantal
kenmerken die sterk afwijken van wat die beweging tijdens de Tweede Republiek
had voorgesteld. Om te beginnen heeft het anarchisme, dat de Tweede Republiek
zoveel kopbrekens bezorgde, volledig uitgediend: het houdt zich nog op in marginale
groepjes van kleinburgerlijke origine, waar vooral interne twisten uitgevochten
worden. Het anarchisti-
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sche Spanje behoort tot de geschiedenis. Vervolgens zijn de door de communisten
gecontroleerde arbeiderscommissies (CC.OO.) intussen uitgegroeid tot de veruit
machtigste vakbondsorganisatie, ten koste van anarchisten en socialisten. Om meteen
alle misverstanden te voorkomen dient onderstreept te worden dat de Spaanse
communistische partij van de jaren zeventig, in haar clandestiene binnenlandse
organisatie, nog weinig gemeen had met de oude, starre en dogmatische partij van
de stalinistische periode. De communisten hadden hun succes juist te danken aan het
feit dat zij de concrete arbeiderseisen tot de hunne maakten en het oude revolutionaire
perspectief volkomen achterwege lieten. Wat de belangrijkste vakbonden in de
overgangsfase kenmerkte was hun klare lijn van concrete eisen, zonder de gevestigde
sociaal-economische orde te betwisten tenzij in theorie en programmaverklaringen.
Was de arbeidersbeweging vóór de burgeroorlog in de socialistische vakbond
revolutionair geweest, zowel in theorie als in praktijk - en in de anarchistische groepen
eerder in de retoriek dan in de praktijk - dan is de hele nieuwe vakbondsbeweging,
de communistische even goed als de socialistische, op het moment van Franco's
dood, een vragende partij geworden naar het model van de vakbonden in de
ontwikkelde, kapitalistische landen.
De snelle economische groei van de Spaanse economie en de politiek van openheid
van het regime tijdens de jaren 1959-1975, had de feitelijke oppositie tegen het
franquisme herleid tot een handjevol intellectuelen enerzijds en de arbeidersklasse
- als enige macht van formaat - anderzijds. De zogeheten ‘democratische oppositie’
bezat niet genoeg punch om de dictatuur omver te werpen, en was evenmin in staat
om, na de dood van de dictator, de ‘democratische doorbraak’ te forceren. Het regime
volgde zichzelf op, zoals dat door de wet was voorzien, met de instauratie (veeleer
dan restauratie) van de monarchie in de persoon van Juan Carlos. Het enige
noemenswaardige verzet tegen een simpele voortzetting van het regime in een nieuw
monarchistisch kleedje, kwam van twee kanten. Op de eerste plaats van de arbeiders,
die zich in de eerste helft van 1976 aanmeldden met een vloed van stakingen en
betogingen. Op de tweede plaats van het - Catalaanse en Baskische - nationalisme,
dat tot in de burgerij was doorgedrongen, en niet bereid was om zijn autonomie-eisen
nog voor onbepaald langere tijd op te bergen. In die omstandigheden nam de overgang
de vorm aan van een ‘bedongen compromis’ tussen de politieke krachten, die in de
dialoog het enige redmiddel zagen voor hun wezenlijke belangen, en de
‘democratische oppositie’, die slechts sterk stond dank zij de steun van de
arbeidersklasse en de nationalismen van de periferie, de enige echt antifranquistische,
maatschappelijke krachten.
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Het waren de arbeidersklasse en haar politieke en syndicale organisaties die de last
van de strijd tegen de dictatuur hadden gedragen. In laatste instantie waren ook zij
het die, door hun stakingen en betogingen, in 1976 een uitweg bedongen uit de
impasse van het zieltogend franquisme. En tenslotte mag hun ook als verdienste
aangerekend worden dat zij ernstige conflicten hebben vermeden, die de prille
democratie in gevaar hadden kunnen brengen. Was de gedragsregel in de politiek
die van het bedongen compromis, de zogeheten consensus, dan heeft de socialistische
UGT, op het vlak van de arbeidsconflicten, haar politiek van het ‘overleg’ (tussen
regering, patronaat en vakbonden) doorgedrukt. Dank zij deze politiek is de UGT,
op zeven jaar tijd, uitgegroeid tot de eerste vakbondsorganisatie van het land, en wist
zij de communistische CC.OO. te overvleugelen, nadat zij die commissies - met een
veel sterkere uitgangspositie - gedwongen had dezelfde gedragslijn aan te nemen.
De kwetsbaarheid van de Spaanse democratie en de relatief zwakke positie van de
vakbonden - nog steeds is slechts 40% van de Spaanse arbeiders bij een vakbond
aangesloten - maakten dat de enige redelijke politiek die van de onderhandeling met
het patronaat was, mét een beroep op de steun van de regering.
Begin juni 1983 vergaderde te Madrid het 33e Algemeen Congres van de UGT.
Het had de moeilijke opdracht om een onafhankelijke, zij het solidaire koers uit te
stippelen met de socialistische regering. Waar de politiek van het ‘overleg’ al
uitstekende resultaten had opgeleverd onder een centrum-rechtse regering, lag het
voor de hand dat zij, onder een socialistisch bewind, opnieuw bevestigd zou worden.
Het bestuur van de socialistische UGT aanvaardde de politiek van de
loononderhandelingen, in solidariteit met de werklozen en de regering, maar eiste
tastbare tegenprestaties voor de arbeidersklasse, ‘hogere werkloosheidsuitkeringen,
tegemoetkomingen op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs, pensioenen,
inkomens enz...’
Heel ons betoog heeft nog te weinig aandacht besteed aan de opmerkelijk ‘zachte’
manier waarop de bewindsovergang, van rechts naar links, in Spanje verlopen is.
Gezien tegen de achtergrond van een burgeroorlog en veertig jaar dictatuur, betekent
die aflossing van de wacht in Spanje veel meer dan in een land dat vanouds aan de
democratie gewend is. Tot twee jaar geleden nog voorspelden velen aanzienlijke
spanningen en zelfs het gevaar van een terugval in het verleden, mochten de socialisten
ooit aan de macht komen. De zachte en a.h.w. ingehouden ‘landing’ van het nieuwe
bewind is een van zijn onbetwistbare verdiensten, die haast onopgemerkt gebleven
is. De regering verzaakte heel bewust aan de ijdele hoop om in
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honderd dagen het hele werk af te maken... op straffe van binnen het jaar gewipt te
worden. Zij ging uit van de overtuiging dat het veranderingsproces, binnen de
bestaande structuren, continuïteit en geduld vergt. De voornaamste troef van deze
regering is haar wetenschap dat zij zal duren en dus niet overijld tewerk hoeft te
gaan.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

711

Het veiligheidsdenken van de vredesbeweging
Goedele De Keersmaeker
Vorige maand besprak ik hier het ontstaan, de evolutie en de maatschappelijke positie
van de vredesbeweging in Vlaanderen1. In onderstaand artikel wil ik nader ingaan
op de concepten en ideeën die de Vlaamse vredesbeweging hanteert inzake de vredesen veiligheidsproblematiek2. Van meet af aan moet worden vooropgesteld dat de
Vlaamse vredesbeweging geen monolitisch blok, maar een gedifferentieerde beweging
is waarin verschillende tendensen en analyses naast elkaar bestaan. Ongetwijfeld
ageert een groot deel van haar aanhang uitsluitend tegen de plaatsing van nieuwe
raketten in ons land zonder dat dit protest ingebed is in een breder denken rond
veiligheid en vrede. Bovendien zijn er tussen diverse groepen opmerkelijke verschillen
inzake analyse en wat de radicaliteit van de voorgestelde alternatieven betreft. Ik zal
me dan ook beperken tot de voornaamste stromingen binnen de Vlaamse
vredesbeweging, die overigens het beste aansluiten bij de ideeën van de belangrijkste
bewegingen in andere Europese landen. In de Westeuropese vredesbeweging begint
immers ondanks verschillende nationale accenten, langzaam een ideeëngoed te
groeien dat de nationale grenzen overschrijdt en haar duidelijk van bij voorbeeld de
Amerikaanse vredesbeweging onderscheidt. De vergelijking met Nederland is in dit
verband voor ons bijzonder interessant. Niet alleen omdat de communicatie tussen
Vlaanderen en Nederland vanzelfsprekend gemakkelijker en intenser verloopt, maar
ook omdat de internationale veiligheidssituatie van de twee landen veel gelijkenis
vertoont. Het zijn twee kleine Navo-lidstaten met beperkte nucleaire taken die zich
in een zelfde geostrategische positie bevinden. Bovendien hebben België en Nederland
tot op heden (maart '84) nog geen formele beslissing genomen inzake de plaatsing
van kruisraketten op hun grondgebied.

1
2

G. De Keersmaeker, De Vredesbeweging in Vlaanderen, in Streven, april 1984, pp. 604-613.
De auteur is verbonden aan het Nationaal Secretariaat van het VAKA (Vlaams Aktiekomitee
tegen Atoomwapens). Haar artikel bindt echter alleen haarzelf en geen enkele organisatie.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

712
In grote lijnen wordt het denken van de vredesbeweging door de volgende elementen
gekenmerkt:

1
De vredesbeweging verwerpt op morele gronden het gebruik van kernwapens als
een middel ter verdediging van om het even welke waarden. Dit geldt in eerste
instantie voor het daadwerkelijk inzetten van kernwapens in oorlogstijd. De
vredesbeweging wijst erop dat in het Amerikaanse militair-strategisch denken de
idee van een beperkte kernoorlog in Europa steeds meer ingang vindt. Verworpen
wordt ook het afschrikkingsconcept, dat ervan uitgaat dat kernwapens gebruikt moeten
worden als dreiging, chantagemiddel om zo een kernoorlog te voorkomen. Hoewel
na de Tweede Wereldoorlog de afschrikking wellicht bijgedragen heeft tot het
voorkomen van een nieuw wereldconflict, bestaat er geen enkele wetenschappelijke
garantie dat dit in de toekomst blijvend het geval zal zijn. Integendeel, de wederzijdse
afschrikking is de aanleiding en de rechtvaardiging geweest voor een kennelijk
onstuitbare wapenwedloop die op zichzelf al destabiliserend werkt.

2
Aansluitend worden vraagtekens geplaatst bij het evenwichtsdenken dat gebruikt
wordt om, via een proces van actie en reactie, de bewapeningswedloop tussen Oost
en West te stimuleren. In een situatie van ‘overkill’ bestaat er volgens de
vredesbeweging een globaal evenwicht, waarbij een eventueel gebrek aan evenwicht
inzake specifieke systemen, met name de middellange-afstandsraketten in Europa,
in feite irrelevant wordt. Daarom veroordeelt de vredesbeweging zowel de plaatsing
van de SS-20 in de Sovjetunie als de installatie van de kruisraketten en Pershings in
West-Europa. Deze afwijzing van een strikt evenwichtsdenken is een van de grote
verschilpunten met de officiële standpunten zowel in Oost als in West.

3
De vredesbeweging neemt geen expliciet standpunt in inzake de oorzaken van de
nucleaire bewapeningswedloop en de schuldvraag. Hoewel zij vanuit haar situatie
in West-Europa vanzelfsprekend haar aandacht toespitst op evoluties binnen de
NAVO en de Amerikaanse administratie, heeft zij zich er steeds voor gehoed in een
bot anti-Amerikanisme te vervallen. Afgezien van de vraag ‘wie het eerst begonnen
is en waarom’, is de bewapeningswedloop een zelfstandig proces geworden waarin
beide grote mo-
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gendheden een analoge rol hebben gespeeld3. Hoofdzaak voor de vredesbeweging
is niet de oorzaken te analyseren maar te zoeken naar uitwegen die de
bewapeningsspiraal kunnen doorbreken.

4
Een mogelijkheid om de wapenwedloop te doorbreken zien de meeste Westeuropese
vredesbewegingen in beperkte eenzijdige stappen tot ontwapening. Zowel de
Nederlandse, de Westduitse, de Britse als de Vlaamse vredesbeweging staan deze
strategie voor. Zij gaat uit van de overtuiging dat ontwapening mogelijk is zonder
dat de eigen veiligheid in het gedrang wordt gebracht. Er blijft immers nog altijd een
situatie van wederzijdse ‘overkill’ bestaan. In Vlaanderen wordt hierbij vaak verwezen
naar de ontwapeningsstrategie van C.E. Osgood4. Voor het VAKA kan het
niet-plaatsen van nieuwe kruisraketten op Belgisch grondgebied een eerste stap zijn
tot herstel van de ontspanning en wederzijdse ontwapening door beide blokken.
Hierin ligt een opmerkelijk verschil met het standpunt van het Nederlandse
Interkerkelijk Vredesberaad. Het IKV pleit immers sinds 1977 voor de eenzijdige
stap van een totale denuclearisering van Nederland5. Wellicht is dit verschil in positie
te verklaren door het feit dat in Vlaanderen de vredesbeweging groot is geworden
door de rakettenproblematiek, terwijl het IKV reeds voor beperkte eenzijdige stappen
pleitte toen de rakettenkwestie nog niet aan de orde was.
In verband met de strategie van eenzijdige stappen zijn er trouwens belangrijke
verschillen tussen de onderscheiden Westeuropese vredesbewegingen. Elke beweging
schijnt er blijkbaar van uit te gaan dat het eigen land het best geplaatst is om een
eerste beperkte stap tot ontwapening te zetten. Een denuclearisering van
Groot-Brittannië, gepropageerd door het Britse CND (Campaign for Nuclear
Disarmament), of een kernwapenvrije zone in Centraal-Europa, een voorstel dat veel
aanhang vindt in de Westduitse vredesbeweging, wordt b.v. door het IKV als eerste
stap afgewezen, omdat zowel het een als het ander de stabiliteit in Europa in gevaar
kan brengen. De denuclearisering van Nederland daarentegen zou volgens het IKV
wel een eerste stap kunnen zijn: gezien de geostrategische ligging van

3
4

5

E.P. Thompson, Notes on Exterminism. The Last Stage of Civilisation, in Exterminism and
Cold War, Verso Editions, London, 1982.
Over de strategie van eenzijdige stappen in de ideeën van Osgood zie o.m. het
decembernummer 1983 van De Vlaamse Vredeskrant. De basisideeën van Osgoods strategie
zijn te vinden in C.E. Osgood, An Alternative to War or Surrender, University Press, Urbans,
1962.
Zie o.m. M.J. Faber, Zes Jaar IKV-campagne, De Horstink, Amersfoort, 1983.
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Nederland en de onbeduidendheid van de Nederlandse kerntaken zou dit de Europese
stabiliteit niet in gevaar brengen en toch voldoende politiek gewicht hebben om
eventueel bij andere landen in Oost en West enige reactie te veroorzaken. In
Vlaanderen wordt een soortgelijke redenering opgebouwd wat betreft het afwijzen
van de kruisraketten, al moet wel opgemerkt worden dat de Vlaamse vredesbeweging
tot op heden weinig of geen aandacht heeft besteed aan de politieke consequenties
van zo'n afwijzing. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of dit door de Sovjets wel
als een militair en politiek belangrijke stap beschouwd zou worden.
In het algemeen kan trouwens gesteld worden dat de vredesbewegingen meer
aandacht zouden moeten besteden aan de effecten van hun respectieve voorstellen
op de globale Europese situatie. Zoals IKV-secretaris Mient-Jan Faber schrijft: ‘Het
gaat niet zozeer om het vinden van een eenzijdige stap in de eigen situatie en dan
maar zien wat deze kan teweeg brengen in de rest van Europa. Nee, het is juist
andersom. Allereerst dient de Europese, dus multilaterale Oost-West context te
worden onderkend en gedefinieerd. Vervolgens zal daarbinnen moeten gezocht
worden naar aanknopingspunten in de eigen situatie...’6. Coördinatie en overleg in
Europees verband dringt zich in ieder geval op.

5
Binnen de Belgische vredesbeweging ontstond enkele jaren geleden het zogenaamde
‘Plan De Smaele’, dat aan dit probleem van de globale Europese stabiliteit tegemoet
tracht te komen. Het plan omvat een globale denuclearisering van Europa, exclusief
de drie bestaande Europese kernmachten Frankrijk, Groot-Brittannië en de Sovjetunie,
en wil ook beperkingen inzake conventionele systemen opleggen. Dit laatste om het
argument te ontkrachten dat kernwapens in West-Europa noodzakelijk zijn omwille
van het conventioneel overwicht van het Warschaupact. Het plan omvat verschillende
fasen die gelijktijdig door beide blokken uitgevoerd moeten worden. In die zin wijkt
het enigszins af van de strategie van eenzijdige stappen. Ofschoon het beslist enkele
interessante concepten bevat en ook door een aantal personaliteiten in Oost- en
West-Europa wordt gesteund, is het tot nu toe in kringen van de vredesbeweging en
bij de publieke opinie weinig bekend.

6

M.J. Faber, Strategieën voor de Toekomst, in Wim Bartels e.a., Tussen Oost- en West-Europa,
De Horstink, Amersfoort, 1983, p. 113.
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6
De strategie van beperkte eenzijdige stappen steunt ook op een fundamenteel
wantrouwen ten aanzien van onderhandelingen. De vredesbeweging constateert dat
deze tot op heden nooit tot reële ontwapening hebben geleid. Vandaar dat bijvoorbeeld
het VAKA steeds gesteld heeft dat de beslissing over de installatie van de
kruisraketten niet van de uitkomst van de onderhandelingen in Genève mocht
afhangen. Gezien de intenties van beide onderhandelingspartners en het wederzijdse
wantrouwen waren deze onderhandelingen van meet af aan een verloren zaak. Hierin
werd het VAKA echter niet gevolgd door de christelijke arbeidersbeweging (ACW).
Binnen het Overlegcentrum voor de Vrede kwam deze tegenstelling tot uiting naar
aanleiding van de discussie over het platform van de betoging van 23 oktober 1983.
Het ACW pleitte voor een uitstel van beslissing over de plaatsing binnen een redelijke
termijn: dit uitstel zou de onderhandelingen in Genève een nieuwe dynamiek kunnen
geven. Geëist werd ook dat de Sovjets als tegenmaatregel een beperkt aantal SS-20's
zouden ontmantelen. Voor het VAKA daarentegen hadden onderhandelingen alleen
nog zin als ze in een volledig gewijzigd klimaat plaatsvonden. Dit kon bewerkstelligd
worden door nu reeds definitief te beslissen de kruisraketten niet te plaatsen.
Bovendien werd gevraagd dat de direct betrokkenen, de Europeanen, mee aan de
onderhandelingstafel zouden zitten.

7
De kritiek van de vredesbeweging op onderhandelingen als middel tot ontwapening
gaat hand in hand met kritiek op het détente-proces van de late jaren zestig en de
jaren zeventig. Ondanks de détente is de bewapeningswedloop onverminderd
doorgegaan en het proces is bovendien te zwak gebleken om een lang leven beschoren
te zijn. Tijdens de tweede helft van Jimmy Carters termijn als Amerikaans president
begonnen de Amerikaans-Sovjetrussische betrekkingen wederom te verslechteren,
een tendens die zich onder Reagan nog verder en definitief doorzette. Daarom pleit
de vredesbeweging voor wat zij ‘een ontspanning van onderen af’ noemt. Een détente
kan alleen dan van blijvende aard zijn als zij zich niet alleen op het niveau van de
nationale staten en regeringen situeert. Alleen de druk van de publieke opinie kan
de regeringen ertoe dwingen een blijvende ontspanningspolitiek te voeren. Daarom
zijn contacten tussen Oost- en West--Europa op het niveau van de doorsnee mensen,
de verschillende maatschappelijke instituties als kerken, universiteiten, vakbonden,
culturele organisaties, enz... een blijvende noodzaak. Alleen zo kan immers het
wederzijdse vijandsbeeld doorbroken worden.
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8
Nauw hiermee verbonden is ook de problematiek van de mensenrechten. De
vredesbeweging moet met name een antwoord hebben op het verwijt dat de Sovjetunie
door het niet naleven van de overeenkomst van Helsinki inzake de mensenrechten,
mede aanleiding heeft gegeven tot het afbreken van de periode van ontspanning.
Deze problematiek ligt binnen de vredesbeweging zeer moeilijk. Enerzijds kan men
niet ontkennen dat binnen de Westeuropese vredesbeweging de oprechte overtuiging
leeft dat een blijvende vrede in Europa niet gerealiseerd kan worden zonder dat de
situatie inzake de mensenrechten in Oost-Europa gevoelig verbetert. Anderzijds kan
men zich niet van de indruk ontdoen dat sommige vredesbewegingen die
mensenrechten in Oost-Europa zo sterk beklemtonen omdat zij behoefte hebben aan
legitimatie binnen hun eigen maatschappij, omdat zij hun onafhankelijkheid ten
opzichte van Moskou willen bewijzen. Maar daarmee lopen zij het gevaar, inzake
mensenrechten in dezelfde vorm van ideologisering te vervallen als die het
Helsinkiproces zoveel kwaad heeft gedaan. Op deze manier riskeert men in een
Koude Oorlog binnen de vredesbeweging terecht te komen die de dialoog tussen de
Westeuropese vredesbeweging en de officiële Oosteuropese vredesbewegingen
onmogelijk maakt.

9
Voor de meeste Westeuropese vredesbewegingen is de doelstelling op lange termijn
een kernwapenvrij Europa. Deze idee is gegroeid vanuit het besef dat in Europa met
zijn hoge bevolkingsdichtheid zelfs een beperkte kernoorlog alleen de volledige
vernietiging kan betekenen. Tevens gaat zij uit van de overtuiging dat Europa het
kerngebied vormt van de politieke en militaire confrontatie tussen het oostelijk en
westelijk blok. Een kernwapenvrij Europa wordt dan ook als een middel gezien om
de afbraak van het blokkensysteem te bewerkstelligen. Voor een aantal
vredesbewegingen in West-Europa is dit zelfs de belangrijkste bedoeling. Zo zien
bepaalde groepen in de Bondsrepubliek in de denuclearisering van Europa ook een
oplossing voor het Duitse probleem (de twee Duitslanden vormen immers hét militaire
confrontatiegebied bij uitstek) en wel in de richting van een hereniging van Duitsland
in confederaal verband.
Binnen de Vlaamse vredesbeweging is echter het denken rond de politieke en
economische consequenties van een kernwapenvrij Europa nog niet sterk ontwikkeld.
Dat de desintegratie van de militaire blokken van het Warschaupact en de NAVO
(zeker in de NAVO-strategie is de verdediging van West-Europa sterk verbonden
met het inzetten van nucleaire syste-
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men) ook politieke en economische consequenties kan hebben, is echter evident. De
NAVO is tenslotte slechts de militaire pijler van een breder Atlantisme dat ook
economische en politieke componenten heeft. Ten aanzien van het Warschaupact
stelt zich de vraag in welke mate een denuclearisering van Europa al dan niet zal
leiden tot het losweken van de Oosteuropese landen uit de politieke en economische
dominantie van de Sovjetunie. Zoals reeds vermeld is de vraag in welke mate dit
enige invloed zal hebben op de situatie inzake mensenrechten, voor de Westeuropese
bewegingen zeer belangrijk.

10
Welke weg moet een gedenucleariseerd Europa opgaan? Dit is een vraag waarop de
vredesbeweging voorlopig zelf geen sluitend antwoord heeft. In ieder geval niet de
weg van een onafhankelijk Europa dat steunt op een eigen Europese kernmacht, een
idee die in bepaalde Franse kringen schijnt te groeien. Dit zou immers slechts een
verdere verspreiding zijn van wat Thompson ‘het exterminisme’ heeft genoemd, een
beschavingsvorm die men volgens hem zowel in Oost als in West terugvindt. De
militarisering van de maatschappij, een proces dat door de wedijver tussen de grote
mogendheden voortdurend versterkt wordt, leidt ertoe dat deze maatschappij zichzelf
voortdurend gaat reproduceren en dat kan uiteindelijk slechts tot de totale vernietiging
van deze beschaving leiden. Daarom moet Europa een derde weg gaan. Voor
ecologisch geïnspireerde vredesactivisten als de thans in de Bondsrepubliek levende
Oostduitse dissident Rudolf Bahro7 kan die derde weg alleen gezocht worden in een
verwerping van de industriële samenlevingsvorm, die uiteindelijk de voedingsbodem
is voor het exterminisme. Binnen de Vlaamse vredesbeweging lijkt dit
ecologisch-pacifistisch ideeëngoed echter relatief weinig invloed te hebben. Zodat
het denken in deze richting nauwelijks ontwikkeld is.

7

Zie o.m. R. Bahro, A New Approach for the Peace Movement in Germany, in Exterminism
and Cold War, en R. Bahro, The Russians aren't coming, in A. Myrdal, e.a., Dynamics of
European Nuclear Disamament, Spokesman, Nottingham, 1981.
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De levenscyclus van het Britse wereldrijk
Vanuit het Europese continent bekeken
Herman Van der Wee
De studie van de oorsprong, opkomst, triomf en verzwakking van een beschaving is
steeds een boeiende onderneming. Wanneer een dergelijke studie het Britse wereldrijk
tot voorwerp heeft, dan wordt de opgave niet alleen fascinerend maar is ze terzelfder
tijd een uitdaging. De geschiedenis van Engeland is een epos op zich. Ze is zo
complex, zo uniek, dat alleen een uitmuntend historicus, met een interdisciplinaire
bagage en een globaliserende visie in staat is om uit de eindeloze reeks van
evenementen en toevallige gebeurtenissen een inzichtelijke, verklarende synthese te
distilleren. De geschiedenis van Engeland bevat bovendien een verraderlijke paradox.
Door zijn insulair karakter is Engeland periferisch gelokaliseerd tegenover Europa
en daarom eerder op de niet-Europese overzeese gebieden georiënteerd, maar tegelijk
is zijn geschiedenis onafscheidbaar verbonden met de bewogen ontwikkeling van
het Europese continent. Die continentale dimensie is echter nooit als een essentieel
element in de Engelse geschiedschrijving geïntegreerd geweest. Alleen een historicus
van het Europese continent die, naast een gespecialiseerde kennis van de eigen
continentale geschiedenis, ook volledig vertrouwd is met het hele Engelse verleden,
zou de kloof tussen het insulaire en het continentale standpunt kunnen overbruggen.
Tenslotte bevat de geschiedenis van Engeland een geheime valstrik. Haar hoogtepunt
rust op een indrukwekkend economisch succes: de verwezenlijking van de Industriële
Revolutie, waaruit de industriële beschaving groeide die thans model staat voor alle
landen van de wereld. De verleiding is bijna onweerstaanbaar om dit economisch
succes ook naar het verleden door te trekken en van de economische factor de
hoofdzenuw te maken van de globale levenscyclus van de Engelse beschaving. Niets
is minder juist. De triomf van de Engelse Industriële Revolutie werd historisch gezien
niet uitsluitend door economische factoren voorbereid. In het interseculaire
groeiproces van Engeland, in de loop van de late middeleeuwen en het begin van de
Moderne Tijd, waren het in de eerste plaats politieke en institutionele factoren die
doorslaggevend waren, zelfs algemeen-culturele factoren speelden een beslissende
rol. Om deze geleide-
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lijke verschuivingen in hun juiste, subtiele verhouding te vatten en ze op een
verantwoorde en verhelderende wijze in de synthese van de Engelse geschiedenis in
te bouwen, is een historicus van formaat nodig die de historische werkelijkheid in
haar totaliteit kan grijpen en die terzelfder tijd een scherp oog heeft voor het
eeuwig-wisselende spel van de structuren, vrijheidsbeslissingen en toevalligheden
waaruit deze werkelijkheid is opgebouwd.
R.C. Van Caenegem is een historicus die de begaafdheid en de vorming bezit om
een zo moeilijke opgave aan te kunnen. Hij deed het met zulk een brio en
meesterschap, dat zijn Geschiedenis van Engeland1 een unieke synthese is geworden,
die wetenschappelijk gezien grensverleggend mag worden genoemd en terzelfder
tijd door zijn vlotte, literaire stijl ook voor een ruim publiek toegankelijk blijft. Een
krachttoer die weinig historici hem zullen nadoen.

De Europese connectie
Van Caenegem behandelt zijn onderwerp chronologisch en thematisch. Het boek
wordt ingedeeld in een zevental grote perioden, die in hoofdzaak politiek bepaald
zijn. In iedere periode komen echter de verschillende deelaspecten van de beschaving
thematisch aan bod: naast de politieke geschiedenis wordt de institutionele
ontwikkeling systematisch geanalyseerd; ook de economie, de sociale structuur, kerk
en godsdienst, wetenschappen, kunst en onderwijs worden per politieke
ontwikkelingsfase grondig doorgelicht en beschreven. Sommige van deze deelstudies
groeien uit tot boeiende historische essays.
De Prehistorie wordt summier maar indringend behandeld. Duidelijk wordt
aangetoond hoe sterk Engeland op dat moment ingebed ligt in de golfslag van Europa's
opkomende beschaving: Engeland integreert zich volledig in de neolithische revolutie
die zich vanuit het Midden-Oosten over Europa verspreidt; later wordt Engeland een
essentieel deel van de grote Keltische wereld, die zich van de Britse eilanden tot in
Klein-Azië uitstrekt. Nauwkeurig wordt aangetoond hoe de militaire organisatie van
de Kelten, verbonden met de technologische vooruitgang van het ijzer, de agrarische
religieuze organisatie van de neolithische beschaving in efficiën-

1

R.C. Van Caenegem, Geschiedenis van Engeland van Stonehenge tot het tijdperk der
Vakbonden, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage/Antwerpen, 1982, IX - 502 pp.
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tie overtreft en deze dan ook geleidelijk vervangt. De bloeiende handel met het
continent steunt de hypothese van de binding met de continentale wereld.
De verovering van Engeland door Rome in het begin van onze tijdrekening versterkt
opnieuw de integratie van de Britse eilanden in de beschaving van het Europese
continent. Deze integratie reikt nu verder dan de omliggende continentale
kustgewesten, Engeland wordt opgenomen in de dynamiek van de hele Romeinse
wereld: administratief, cultureel, agrarisch, industrieel en commercieel neemt het
geleidelijk de verworvenheden van de Romeinse beschaving over. Weldra dringen
ook de mysterie- en verlossingsgodsdiensten op het eiland binnen. Engeland komt
in contact met het Oosten, en houdt er zijn eerste kerstening aan over.

Overwicht van politieke en institutionele variabelen
De aftocht van de Romeinse legioenen en de daaropvolgende invallen van de Angelen,
Saksen en Juten worden de aanleiding om onze aandacht te vestigen op de brutale
cesuur van de donkere 5e en 6e eeuw. De indrukwekkende Romeinse invloed van
de voorbije eeuwen wordt volledig uitgewist. Er ontwikkelt zich een Angelsaksische
cultuur, die in tegenstelling tot het continent volledig op haar Germaanse identiteit
teruggaat: de Keltisch-Latijnse beschaving maakt plaats voor een specifiek-Engelse
beschaving, waarop later, opnieuw van buitenuit, het christendom wordt geënt. De
insulariteit als specifieke cultuurfactor duikt hier voor het eerst met volle kracht op.
De invallen van de Vikingen zullen deze eerste afzondering niet vernietigen,
integendeel. De weerstand tegen de Deense invasie elimineert de laatste resten van
politieke verbrokkeling die de Germaanse stammen-structuur met zich meegebracht
had en voltooit definitief de politieke unificatie van het land op basis van een unitaire
monarchie. De politieke gevolgen zijn vérstrekkend: koning en kerk worden de
hoekstenen van het Angelsaksische institutionele gebouw. De koning krijgt een
sacraal karakter. Hij erkent wel het gezag van Rome over de nationale kerk, maar
duidt zelf zijn bisschoppen aan. De koning en zijn raad van wijzen vaardigen wetten
uit die samen met het oude gewoonterecht gaandeweg een nationale wetgeving tot
stand brengen. Hier wordt het oudste nationale eenheidsrecht van Europa geboren,
een formidabele troef bij de verdere opbouw van de eenheidsstaat.
De volksbeweging van de Angelsaksers was in feite ingegeven door landhonger,
door een drang naar ‘Lebensraum’. Zodra de beweging zich in
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Engeland consolideert, bloeit de landbouw op. De geleidelijke politieke unificatie,
die voltooid wordt onder de druk van de Vikingen, vormt het stevige, veilige kader
van deze succesvolle agrarisatie. Om deze reden betekent de verovering van Engeland
door de Normandiërs in 1066 geen wezenlijke breuk met het verleden. Hoe paradoxaal
het ook moge lijken, zij versterkt op termijn de insulariteit en de unieke kracht van
de Engelse nationale Staat. De Normandiërs bezitten naast de strijdlust en de
veroveringsgeest van de Vikingen ook een reeks superieure organisatorische
kwaliteiten. Zij maken zich meester van het eiland, met de bedoeling er een wingewest
voor Normandië van te maken. Ze bouwen een doeltreffende bezettingsorganisatie
uit, ze nemen bovendien alle sleutelposities van kerk en staat onder hun controle,
volgens het model van de continentale, feodale monarchie. Wanneer na verloop van
tijd het moederland Normandië, door overgang naar Frankrijk, verloren gaat, blijven
Engelands nationale eenheidsstaat en monarchie niet alleen als entiteit overeind, ze
zijn bovendien bestuurlijk versterkt door de combinatie van het hof- en leenstelsel,
die door de Normandiërs inmiddels is gerealiseerd. Tenslotte zal de militair
geïnspireerde Normandische toplaag het agrarische Engeland een bijzondere
expansiedynamiek bezorgen: de veroveringscampagnes in Wales, Ierland, Schotland
en tenslotte Frankrijk vinden hier hun oorsprong.
Het is ook de Normandische veroveringsdynamiek die ten grondslag ligt aan het
Engelse constitutionalisme en parlementarisme. De veroveringscampagnes kosten
extra geld. Om de medewerking van de hele bevolking te verzekeren, die zich door
landbouw en handel heeft verrijkt, zal de vorst toegevingen doen. Hij belooft in het
Magna Carta van 1215 geen willekeurige bestraffing van de burgers meer toe te
passen. Kort daarop roepen de vorst en zijn regeringsraad de vertegenwoordigers
van de lagere landadel en van de steden samen om hun akkoord te bekomen voor
het heffen van extra belastingen. Hieruit ontwikkelen zich de monarchie en het
bicamerale parlementarisme: de regeringsraad, die bestaat uit de hoge adel en de
kerkelijke leiders, wordt het Hogerhuis, de vertegenwoordigers van de lagere landadel
en de steden vinden zich mettertijd in het Lagerhuis.
Het Lagerhuis weerspiegelt het toenemend belang van de landbouw en van de
steden bij de versterking van de Engelse eenheidsstaat. Prachtig beklemtoont Van
Caenegem de toenemende interdependentie tussen politiek en economie. De
demografische crisis ten gevolge van de agrarische expansie en de daaruit
voortvloeiende relatieve overbevolking zet de politieke en sociale structuren van het
land op de helling. Het hofstelsel begeeft het op het platteland, de stedelijke industrie
is in nood, de burgeroorlog dreigt.
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En toch blijft het gebouw stevig overeind. Het systeem is reeds dan flexibel genoeg
om diepgaande structuurhervormingen op te vangen.

Toenemend belang van de economische factor
De Staat redt zich door middel van het stevige absolutisme van de Tudordynastie.
De kerk wordt onder de volledige controle van de Staat gebracht. De afschaffing van
de kloosters maakt innovatieve krachten los in de landbouw. De mercantilistische
overheidspolitiek forceert de groei van de export van industrieprodukten en stimuleert
de maritieme expansie en de beginnende kolonisatie. De toenemende politieke macht
van Engeland in de 16e-17e eeuw wordt aldus in ruime mate beheerst door een
spectaculaire opbloei van de Engelse economie, die de actieve omkadering van het
staatsgezag naar haar hand weet te zetten. De keerzijde van de medaille is een
verstevigde positie van de lagere landadel en de stedelijke burgerij. Beide groepen
gaan het extravagante absolutisme van de latere Stuart-dynastie contesteren. Het
conflict leidt tot de burgeroorlog. Het eindresultaat is het ontstaan van een politiek
evenwicht, een systeem van constitutionele en parlementaire monarchie. Een nieuw
paradigma is geboren: een unitaire nationale Staat, die geregeerd wordt door een
koning en zijn raad, maar die in feite bestuurd wordt door een oligarchie van
landeigenaars en stedelijke ondernemers, vertegenwoordigd in een nationale
vergadering, een pluralistische samenleving die steunt op een reeks grondwettelijke
vrijheden en op de ‘Common Law’ waarover een oligarchie van onafhankelijke
rechters waakt. De formule zal verder verfijnd worden, ze zal zich mettertijd
aanpassen, maar een model van staatsordening is gecreëerd dat door de wereld wordt
bewonderd en eeuwenlang zal worden nagevolgd. Zodra de nieuwe formule in
Engeland als staatssysteem is geconsolideerd, maken de landeigenaars en stedelijke
handelaars er gebruik van om hun economische opgang verder uit te bouwen. De
overheidspolitiek dient nu niet meer hoofdzakelijk de glorie van de vorst, maar staat
volledig in dienst van de agrarische en stedelijke ondernemers. De belastingen worden
minimaal gehouden, zodat de investeringen kunnen worden opgevoerd. De
landeigenaars zetten hun Agrarische Revolutie door, de handelaars realiseren hun
Koloniale Revolutie, de bankiers van London City hun Financiële Revolutie, de
ondernemers tenslotte hun Industriële Revolutie. De economie trekt de politiek steeds
meer tot zich. De Staat en zijn instellingen treden in dienst van de burgerlijke, liberale
maatschappij van het Victoriaanse Engeland.
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‘Splendid Isolation’
Engeland herneemt in deze periode zijn politiek van insulariteit tegenover Europa.
De veroveringsgeest die het van de Normandiërs had geërfd en die zich tijdens de
Honderdjarige Oorlog op het Europese continent had gericht, wordt nu beschouwd
als een efemeer avontuur dat tot het verre verleden behoort. Het continent wordt
opnieuw een afgelegen, vreemde wereld. De kloof wordt dieper. Vanzelfsprekend
blijft het continent een bevoorrechte afzetmarkt voor de Engelse fabrikaten.
Vanzelfsprekend is ook een politieke, diplomatieke en zelfs militaire interventie
vanuit Engeland nu en dan noodzakelijk: bij voorbeeld wanneer een continentale
mogendheid Engelands maritieme expansie in de weg staat of wanneer een land de
ambitie krijgt het hele continent te gaan domineren en de opgang van de Engelse
wereldhegemonie te dwarsbomen. Maar uiteindelijk is de aandacht niet meer in de
eerste plaats op het Europese continent gericht; zij is voorgoed op de overzeese
territoren georiënteerd. Engeland beoogt de vestiging van een wereldrijk.
Met de vernietiging van de Franse continentale expansie bij de slag van Waterloo
in 1815 en het Congres van Wenen in 1814-1815 wordt die droom eindelijk
verwezenlijkt. De ‘Pax Britannica’ betekent een Engelse hegemonie van honderd
jaar over de hele wereld. De grondslag ervan is en blijft de steeds succesvollere
Industriële Revolutie. Ze bezorgt Engeland een enorme en langdurige economische
voorsprong op de rest van de wereld. Maar het industriële succes zet de binnenlandse
maatschappelijke en politieke structuren op de helling. In feite werd het succes van
de Industriële Revolutie in ruime mate bepaald door het liberalisme. De pijnlijke,
zelfs desastreuze ontwrichtingen die de industrialisering in de sociale sfeer met zich
meebrengt, zouden nooit geaccepteerd zijn, indien het liberalisme niet de dominerende
ideologie van het ogenblik was geweest. Maar de tijd doet zijn werk. De
mechanisering breidt zich voortdurend uit en parallel hiermee de industriële produktie.
Het aanbod van massa-goederen vermenigvuldigt zich op een ogenblik dat de
binnenlandse afzetmarkt door de proletarisering van de arbeiders grotendeels wordt
afgesloten en de buitenlandse afzetmarkten door industrialisering ter plaatse worden
bedreigd. De arbeiders van hun kant gaan beseffen dat de dure machines uiteindelijk
door arbeidershanden worden bediend. Vakbeweging en stakingsacties worden een
adequaat middel om de ondernemers tot toegevingen te dwingen. De belangen van
ondernemers en arbeiders kruisen elkaar. De Sociale Revolutie wordt het moeizaam
gerealiseerde maar noodzakelijke compromis. De politieke sfeer volgt met de Reform
Acts: de institutionele struc-
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turen evolueren langzaam maar zeker van een oligarchisch naar een democratisch
staatsbestel. De deuren openen zich voor de sociale welvaartsstaat, maar twee
wereldoorlogen en een wereldcrisis vertragen de doorbraak. Ze vernietigen terzelfder
tijd de ‘Pax Britannica’, de Britse wereldhegemonie, het Britse wereldrijk.

Ondergang van een wereldrijk
De neergang van het Britse wereldrijk is geen exogene, toevallige gebeurtenis.
Engeland, dat zich na het Congres van Wenen in een ‘splendid isolation’ uit de
Europese politiek terugtrekt en zich volledig wijdt aan de verdere uitbouw van zijn
overzeese rijk, kan niet beletten dat het monopolie van de Industriële Revolutie wordt
gebroken. Op het Europese continent industrialiseert het Duitse gebied zich zo
succesvol, dat een Duitse hegemonie over Europa in de maak is en dat zelfs
Duits-imperialistische tendensen in Aziatische en Afrikaanse richting merkbaar
worden. Engeland kan niet onverschillig blijven en keert terug naar Europa. De
broedermoord van de twee wereldoorlogen is fataal. Ze brengt twee nieuwe
wereldmachten op de voorgrond: de Verenigde Staten en de Sovjetunie. Een
terugtrekking in de ‘splendid isolation’ is niet meer mogelijk. De Sovjetunie dreigt
met een nieuwe hegemonie over het Europese continent en brengt zodoende de Britse
nationale veiligheid opnieuw in gevaar. Anderzijds valt het overzeese wereldrijk
door de dekolonisatiebeweging geleidelijk uit elkaar. Van een condominium willen
de Verenigde Staten niet weten: ze wensen een eigen ‘Pax Americana’ te vestigen.
Het enige overblijvende alternatief wordt dan de aansluiting bij een Verenigd Europa.
Een ongemakkelijk alternatief voor een land dat eens het leiderschap over de hele
wereld uitoefende. Toch een onvermijdelijke, zij het ontgoochelende ontwikkeling.
Buitenlandse factoren zijn niet de enige die voor de neergang van de Engelse
wereldhegemonie verantwoordelijk zijn. Ook binnenlandse ontwikkelingen werken
op het ontbindingsproces in. Heeft de Engelse liberale ideologie het vroege en snelle
succes van de Agrarische en Industriële Revolutie mogelijk gemaakt, zij heeft tevens
de maatschappelijke structuur ontredderd, erger dan in de rest van de wereld. Als
gevolg hiervan zijn de vakverenigingen extra militante organisaties geworden die
iedere vorm van constructieve samenwerking met de ondernemers schuwen. Terzelfder
tijd controleren ze volledig de Labour-partij, d.w.z. een goed stuk van de Britse
politiek. Bedenk daarbij dat het ‘Trade Union Congress’
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(TUC) uit honderden autonome bonden is samengesteld: een gecorporatiseerd
groepsbelang is aldus in het politieke bestel op systematische wijze ingebouwd.
Onder dergelijke omstandigheden heeft het principe van de efficiëntie in aanzienlijke
mate de plaats geruimd voor het principe van de verdelende rechtvaardigheid in het
specifieke kader van de groepssolidariteit. Wijzigingen van de economische structuur,
d.w.z. modernisering en aanpassing van de industriële produktie, kunnen nog zeer
moeilijk worden gerealiseerd. Anderzijds mag niet worden vergeten dat het
ondernemerstalent aan deze inerties kan ontsnappen door zich op de soepele en
dynamische sector van het internationale financiewezen te oriënteren: vooral in de
Londense Eurodollarmarkt vindt het een beloftevol werkterrein, dat grotendeels
buiten de controle van de nationale regering werkt. Financiële dienstverlening is een
belangrijke bron van nationale inkomsten, ze kan ook een belangrijke motor van
economische groei en vernieuwing zijn, wanneer ze direct bij de werking van de
nationale economie betrokken is. Staat de financiële sector echter in hoofdzaak in
dienst van de wereldeconomie, dan blijft hij vreemd aan de nationale huishouding
en is zijn invloed op deze laatste niet alleen steriel maar wellicht zelfs negatief.

Het Britse epos: een unicum?
Bij de krachtlijnen van Van Caenegem's fascinerend verhaal kunnen enkele
kanttekeningen worden geplaatst.
1. Terecht wijst de auteur op de enorme breuk die het vertrek van de Romeinse
legioenen met zich meebracht. De 5e en 6e eeuw vormen een donkere periode waaruit
langzaam de eigen, Angelsaksische cultuur te voorschijn komt. De Angelsaksische
immigratieperiode, die vergezeld gaat van een grote politieke verbrokkeling, mondt
uit, zoals in de Europese continentale ruimte onder Clovis en later nog sterker onder
Karel de Grote, in een geleidelijke unificatie. Verschillend is echter de reactie op de
invasies van de Vikingen. In Engeland leidt de weerstand ertegen tot de voltooiing
van de politieke eenmaking; in het Frankische rijk sorteert de invasie een
tegenovergesteld effect: hier determineert de weerstand in grote mate de politieke
verbrokkeling. Hoe is dit verschil te verklaren? Zijn exogene geografische variabelen,
toevallige elementen van erfelijkheid, of factoren van vrijheid en menselijke
creativiteit verantwoordelijk? Of zijn het eerder structurele ontwikkelingen? Zal de
residentiële landbouw die de Angelsaksers in Engeland consolideren, in een eerste
fase, door het systeem van de dorpsgemeenschappen, snel stijgende meeropbrengsten
gene-
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reren, en in een volgende fase, door de uitbreiding van het hofstelsel en van de
schaaleffecten die eruit voortvloeien, een tweede cyclus van stijgende
meeropbrengsten forceren? De afwezigheid van de feodaliteit in Engeland zou dan
het voordeel hebben dat de oorlogsfrequentie aanzienlijk vermindert en de stijging
van de produktiviteit in de landbouw optimaal kan verlopen. De vermenigvuldiging
van het aantal steden zou ook vanuit deze ontwikkeling verklaard kunnen worden.
Aansluitend bij de theorieën van Despy, zou de opbloei van de steden het normale
gevolg zijn van de agrarische expansie, die via het ontstaan van markten de surplussen
tracht te verdelen over de rest van het land. De agrarisch-stedelijke bloei zou ook de
kracht verklaren van de opkomende geldeconomie in de betrokken periode en van
de hoge geldbedragen die voor het ‘Danegeld’ worden neergeteld. De bloei van de
agrarisch-stedelijke Angelsaksische beschaving heeft echter een gevaarlijke keerzijde:
de zwakheid van het militaire apparaat. Engelands insulaire situatie bezorgt het gebied
in feite slechts een fictieve veiligheid, merkt Van Caenegem zeer scherp op. Het land
ligt dan ook weerloos open voor de agressie van de Normandiërs in 1066. De
introductie van de Normandische feodaliteit in het kader van de nationale
eenheidsstaat zet de agressiviteit verder door veroveringen in de richting van Wales,
Schotland, Ierland en in de richting van Frankrijk tijdens de Honderdjarige Oorlog.
Ze verzandt tenslotte in een binnenlands conflict, de Rozenoorlog. Militaire acties
kosten geld en moeten door een verhoogde fiscaliteit worden gefinancierd. De
structuur van de eenheidsstaat vergemakkelijkt de verhoging van de fiscaliteit, maar
zuigt terzelfder tijd de hele economie leeg. Dit zou wel eens de belangrijkste reden
kunnen zijn, waarom Engeland geleidelijk in het vlak van de Europese
machtsverhoudingen tijdens de latere Middeleeuwen opnieuw achterop geraakt.
Engeland daalt af tot de rang van een land dat in hoofdzaak nog grondstoffen uitvoert
en dat zijn steden economisch geleidelijk ziet verzwakken. De traditionele visie van
een achterlijk Engeland vóór 1066 en een machtig Engeland na de Normandische
invasie zou aldus op haar kop zijn gezet. Van Caenegem heeft voor deze spectaculaire
revisie doorslaande argumenten aangevoerd.
2. Een tweede kanttekening betreft de ontwikkeling van de Engelse economie in
de loop van de Nieuwe Tijd. Van Caenegem schetst met krachtige penseeltrekken
hoe het absolutisme van de Tudor-dynastie de verzwakking van de Engelse economie
tijdens de vorige eeuwen kordaat rechttrekt. Een spectaculaire inhaalbeweging
tegenover de vooruitstrevende regio's van het Europese continent is hier aan de gang.
De beweging steunt in sterke mate op een export-gerichte industriële groei. De
plattelandsindustrie, die
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in massa traditionele wollen lakens produceert, is er de grote motor van. Een politiek
van scherpe muntontwaarding, vergezeld van een stijgende levensduurte en van een
angstwekkende daling van het reële looninkomen, bestendigt voor een tijd de
exportdynamiek. De expansiekrachten putten zich echter rond 1600 uit, zeker wanneer
Elizabeth I het pond sterling stabiliseert en voor lange tijd een deflatoir klimaat
creëert. De traditionele produktiestructuur kan geen verdere kostenverlagingen meer
opbrengen en ondervindt bovendien een toenemende weerstand vanuit het continent
door modeverschuivingen in de vraag. Engeland belandt in een acute economische
structuurcrisis.
De uitdaging leidt tot een grondige structuurwijziging in de industrie. De
wolnijverheid vernieuwt zich volledig, mede onder de invloed van een groot aantal
Vlaamse protestantse emigranten, en schakelt over naar lichtere, modische weefsels,
naar grotere diversificatie en naar de fel gevraagde gemengde kwaliteiten. Hieruit
groeit de belangstelling voor katoen, aanvankelijk voor vermenging met andere
garens, later als grondstof voor het vervaardigen van volledig katoenen weefsels,
bedrukt met exotische kleuren en motieven. Analoge ontwikkelingen doen zich voor
in de zijde-industrie en in de vlassector, waar kantwerk als modeverschijnsel de toon
aangeeft. De plattelandsindustrie heeft het voordeel dat ze over een grotere flexibiliteit
beschikt om deze pijnlijke mutatie aan te kunnen.
De vernieuwing beperkt zich niet tot de textielsector, maar omvat ook de steenkoolen metaalindustrie. Om de Spaans-Portugese en Hanzeatisch-Hollandse commerciële
suprematie het hoofd te bieden, voert het Tudor-absolutisme een krachtige politiek
van maritieme expansie. Het tekort aan koper bevordert de ontwikkeling van de
ijzeren scheepsartillerie en bezorgt de Engelse vloot geleidelijk een militaire
voorsprong op de rest van de wereld. Het toenemend tekort aan hout werkt bovendien
het cokesprocédé voor de ijzerreductie in de hand. Hiermee zijn de grondslagen van
het latere machinisme gelegd. De politieke revolutie van de 17e eeuw oefent op dat
moment een beslissende invloed uit. Zij creëert een politiek en maatschappelijk kader
waarin het absolutisme plaats maakt voor een oligarchisch staatsbestel: de dynamische
middengroepen komen hier beter aan hun trekken. Uit de gelukkige combinatie van
de politieke en economische structuurvernieuwingen van de 17e eeuw groeit de
vlotte, bijna spontane overgang naar de Industriële Revolutie. A. Gerschenkron
formuleert dit ontwikkelingsproces op gevatte wijze2: in het 18e eeuwse En-

2

A. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essays, F.A.
Praeger, New York, 1962, 456 pp.
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geland met zijn vooruitstrevende politiek en economische structuur, is de liberale
ideologie reeds voldoende om de Industriële Revolutie op gang te brengen; in het
minder progressieve Duitsland moet de liberale ideologie aangevuld worden door
de bijzondere structuur van de industriële banken om de industrialisering van de
grond te krijgen; in het economisch nog achterlijke tsaristische Rusland tenslotte kan
slechts de zeer autocratische en dictatoriale politiek van de overheid een begin van
industrialisering tot stand brengen. De conclusie is conform met wat Van Caenegem
poneert: de hervorming van de politieke structuur in de loop van de 17e eeuw bezorgt
Engeland een institutionele flexibiliteit die de economische mutatie op spontane
wijze doet ontluiken.
3. Mijn derde en laatste kanttekening heeft betrekking op de verzwakking van het
Britse wereldrijk. Vele hypothesen zijn reeds geformuleerd om de neergang te
verklaren. Eén echter verdient bijzondere aandacht, omdat het parallellisme met de
neergang van de Hollandse Republiek in de 18e eeuw zo treffend is. Het uitbouwen
van een wereldrijk vergt een enorme inzet aan menselijke energie. Zoals Van
Caenegem laat zien, steunde Engelands expansie in aanzienlijke mate op een
‘zendingsideologie’: het Engelse volk was geroepen om de Westerse beschaving
over de hele wereld uit te dragen. Terzelfder tijd vergt ook de uitbouw van de gelden kapitaalmarkt in London City, die een zo groots wereldrijk moet schragen, de
inzet van veel hoogwaardige menselijke energie. De verdelingscurve van het menselijk
talent volgt echter, ook in Engeland, een normaal verloop. Op termijn zal de enorme
schaal van het Engelse wereldrijk dan ook een negatief effect sorteren op de
beschikbaarheid van menselijk talent voor de industriële sectoren in Engeland zelf,
waarop uiteindelijk toch het hele gebouw van het wereldrijk steunt. Het inkrimpen
van beschikbaar talent voor de eigen, industriële sectoren wordt nog versterkt door
mentale invloeden, wanneer het externe zendingswerk een morele superioriteit krijgt
tegenover het industriële ondernemerschap in eigen land. Aanvankelijk is de aandacht
van het marxisme op de nationale industriële economie gericht, en zelfs wanneer
later het externe imperialisme in de marxistische ideologie wordt geïntegreerd, blijft
de idee van het beschavingswerk voor velen een voldoende verantwoording voor
hun inzet. Anderzijds doen ook materiële factoren de beschikbaarheid van menselijk
talent voor de eigen industriële sectoren verder afnemen. Wanneer de Sociale
Revolutie de macht van de vakverenigingen aanzienlijk uitbreidt, gebeurt dat vooral
in de nationale industriële sfeer. De vermindering van de winsten en van de
kapitaalopbrengsten die eruit voortvloeit, voert heelwat ondernemerstalent af naar
sectoren die minder door de Sociale Revolutie worden aangetast. Vooral
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de financiële sector, de sector van de kleine bedrijven van lokale dienstverlening en
de Amerikaanse economie, die door de bekende ‘Brain Drain’ vooral talent uit
Groot-Brittannië aantrekt, varen er wel bij. Vanzelfsprekend is deze
verklaringshypothese voor de neergang van het Britse wereldrijk een al te eenzijdige
interpretatie, en moet ze door vele andere verklaringen worden aangevuld. De
vergelijking met de achteruitgang van de Hollandse Republiek in de 18e eeuw toont
echter aan dat de hier voorgestelde deelverklaring zeker niet als onbelangrijk mag
worden opzijgeschoven. De gegevens en interpretaties die Van Caenegem in dit
verband presenteert, geven deze verklaring opnieuw een groot gewicht.
Mijn opmerkingen wilden alleen maar laten zien hoeveel innoverende inzichten
en raak geformuleerde herzieningen deze magistrale synthese van de geschiedenis
van Engeland bevat.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

730

Een geschiedenis van de wereldeconomie
Een gesprek met Herman Van der Wee
Raoul Bauer
De belangstelling die de mens aan de dag legt voor zijn toekomst staat blijkbaar in
rechtstreeks verband met de manier waarop hij zijn eigen situatie ervaart. Hoe
dreigender deze laatste ervaren wordt, des te dringender klinken de vragen over de
toekomst op: al laat de toekomst zich nooit volledig grijpen, toch hoeven we ze niet
als volslagen blinden binnen te stappen. Er bestaat immers ook een nauw verband
tussen het ‘vanwaar’ en het ‘waarheen’: een inzicht in het verleden, waarvan het
heden het steeds opschuivende sluitstuk is, kan licht werpen op de duisternis van de
toekomst. Dat inzicht wordt echter niet zomaar gegeven, het moet veroverd worden
op een complexe en dikwijls ondoorzichtige realiteit en daarvoor is de hulp van
gespecialiseerde benaderingen soms onontbeerlijk. Wat de politiek-economische
problematiek betreft - en deze staat in het huidige crisisbewustzijn vooraan op de
agenda - zijn er onlangs in Vlaanderen twee boeiende studies verschenen: Noord-Zuid
confrontatie en nieuwe internationale economische orde van P. Van de Meerssche1
en De gebroken welvaartscirkel. De wereldeconomie, 1945-1980 van Herman Van
der Wee2.
Van der Wee is hoogleraar in de Sociale Wetenschappen en de Economische
Geschiedenis aan de Universiteit te Leuven. Zijn geschiedenis van de recente
wereldeconomie behandelt deze, in een vlot leesbare tekst, zowel
historisch-chronologisch als thematisch: ze geeft niet alleen een boeiende
interpretatieve beschrijving van de naoorlogse periode in haar geheel, maar ook een
diepgaande analyse van de economische maatregelen en doctrines waarmee politici
en economen de uitdagingen van een steeds sneller veranderende economische
realiteit het hoofd trachtten te bieden. Naar aanleiding van deze publikatie hadden
we, in januari van dit jaar, een gesprek met hem.

1
2

P. Van De Meerssche, Noord-Zuid confrontatie en nieuwe internationale economische orde,
Martinus Nijhoff, Antwerpen/Den Haag, 1981.
H. Van der Wee, De gebroken welvaartscirkel. De wereldeconomie, 1945-1980, Martinus
Nijhoff, Leiden, 1983.
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In uw boek komen heel wat economische theorieën aan bod. Niet zelden zijn deze
onderling tegenstrijdig, veelal omdat de nagestreefde doeleinden verschillend zijn.
Nu eens wil men b.v. een volledige tewerkstelling, dan weer niet. Hoort het bepalen
van deze doelstellingen in de economische wetenschap thuis of begeeft men zich
hiermee op het domein van de ethiek?
De econoom moet niet alleen de doelstellingen van een economische huishouding
goed bepalen, hij moet ook trachten een zo accuraat mogelijke omschrijving te geven
van de instrumenten die hij nodig acht om die doelstellingen te realiseren. Bij de
toepassing van theorieën vindt men aldus heel vaak tegenstrijdigheden, omdat het
uitgangspunt waarvan de econoom vertrekt, verschillend kan zijn. De enen kunnen
ervan uitgaan dat efficiëntie het algemeen geldende principe moet zijn, anderen
daarentegen gaan uit van de eis van de verdelende rechtvaardigheid. Al naargelang
van de uitgangspunten kunnen de doelstellingen dus sterk verschillen. Maar ook over
de instrumenten die men dan wil hanteren kan er onenigheid bestaan. Hier precies
heeft de historicus m.i. een welbepaalde taak. Hij moet de diverse opvattingen over
uitgangspunten, doelstellingen, criteria en instrumenten doorgeven. Hij moet niet
een eigen theorie formuleren; hij moet in de eerste plaats als erudiet te werk gaan,
d.w.z. een overzicht geven van de diverse theorieën en methoden die zich in de tijd
hebben ontwikkeld. Wel kan hij de ‘ervaring’ van de geschiedenis hieraan
‘toevoegen’. En zo kan hij de relevantie van de verschillende uitgangspunten,
doelstellingen en instrumenten evalueren. Hij beperkt zich dus niet tot een loutere
opsomming van de economische systemen. Hij spreekt een waardeoordeel uit en dit
op grond van zijn historische ervaring.
Zowel de econoom als de historicus werken dus met waarde-oordelen. Horen die in
de wetenschap zelf thuis?
In zekere zin kunnen ze als wetenschappelijk gesitueerd worden. Doelstellingen zijn
uiteraard gebaseerd op waarde-oordelen, maar worden geformuleerd binnen een
bepaalde wetenschappelijke context. Een voorbeeld. Efficiëntie is op zichzelf neutraal.
De idee dat je zo zuinig mogelijk moet omspringen met de schaarse middelen die er
zijn, heeft misschien wel een ethische dimensie, maar steunt toch ook op zuiver
rationele overwegingen die buiten de ethiek vallen en waaraan de econoom vanuit
zijn wetenschappelijke vraagstelling een wezenlijke bijdrage kan leveren. Meer
algemeen: in de mate dat efficiëntie en solidariteit niet ethisch geladen zijn,
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kan men ze vanuit een louter wetenschappelijke benadering, los van waarde-oordelen,
omschrijven.
Enigszins in het verlengde daarvan zou ik even willen ingaan op de relatie tussen
economie en politiek. U geeft tal van voorbeelden waaruit blijkt dat beide als het
ware in elkaar verstrengeld zitten. Is het mogelijk om een economisch probleem
louter economisch te behandelen?
Vanzelfsprekend zijn economie en politiek nauw met elkaar verbonden. Men kan
dat het beste zien als het samengaan van idee en praxis. Maar het is toch wel
interessant en ook nodig, denk ik, om de economie een eigen terrein toe te wijzen.
Je moet ook eens abstractie kunnen maken van de praxis. Je kunt in een abstracte en
dus meer serene sfeer de rationaliteit van de welvaartsorganisatie onderzoeken.
Natuurlijk heeft een in het abstracte uitgewerkte theorie de werkelijkheid of de praxis
nodig om haar relevantie te toetsen. De politiek zal m.a.w. een abstracte, theoretisch
volledig rationeel gefundeerde theorie i.v.m. een verhoging van de welvaart in de
praktijk moeten omzetten tot een haalbare doelstelling. Enerzijds is er dus een
noodzakelijke samenwerking, maar anderzijds is het ook nuttig om de problematiek
eens los van de praktijk te analyseren. Hoe belangrijk de politieke en sociale factor
ook is, de (economische) rationaliteit moet in de beslissingen blijven overwegen.
Willen ze zinvol blijven, dan moeten ook politieke acties uiteindelijk uitgaan van en
steunen op rationele overwegingen. Om tot een rationeel én maatschappelijk relevant
handelen te komen, kan de econoom voor de politicus van enorm belang zijn.
Dreigt op het ogenblik die band tussen politiek en economisch-rationeel handelen
niet verbroken te worden?
Ja, en daar schuilt een groot gevaar in. Te meer omdat we in Vlaanderen behoefte
hebben aan structuurveranderngen die juist die rationaliteit zouden moeten
incorporeren.
Uit heel uw boek blijkt dat u heel veel belang hecht aan het menselijk initiatief. Toch
wijst u ook op het bestaan van conjunctuurmechanismen. Hoe ziet u die relatie tussen
de menselijke creativiteit en deze economische krachten?
Ik ben niet blind voor het enorme en steeds toenemende belang van wat ik zou noemen
de structurele en conjuncturele omgeving die ons door de complexiteit van de huidige
realiteit steeds meer gaat determineren. De werkelijkheid is een combinatie van
noodzaak, toeval en vrijheid. Het element ‘noodzaak’ - de structuren en conjuncturen
die ons omringen -
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wordt steeds belangrijker, de sociaal-economische factoren gaan ons steeds meer
beheersen. De instituties waarin ze zijn vastgelegd, vertonen een inertie waardoor
ze determinerend gaan werken. Dat is een situatie die je niet kunt negeren. Maar het
neemt niet weg dat zowel individuen als collectiviteiten nog altijd een zeer grote
ruimte hebben voor de ontplooiing van hun vrijheid. De creativiteit van de mens of
van groepen van mensen kan structuren en conjuncturen nog steeds ombuigen. Ik
blijf geloven in de menselijke vrijheid als bron van creativiteit. En dan gaat het, zoals
gezegd, niet alleen over de individuele maar ook over de collectieve vrijheid:
collectieve actie die door de vrijheid van groepen kan inwerken op bestaande
structuren. Mede onder de invloed van het personalisme van Emmanuel Mounier
wordt het belang van de collectieve vrijheid wel eens verwaarloosd.
Om iets meer systematisch op uw boek in te gaan: op de naoorlogse conjunctuur ziet
u twee tegengestelde krachten inwerken. Enerzijds nationalistische reflexen die
desynchroniserend werkten en anderzijds een toenemende internationale
samenwerking die een synchroniserende invloed had. Deze twee krachten onderling
afwegend komt u tot de conclusie dat de wereldconjunctuur vooral gekenmerkt werd
door een relatieve desynchronisatie en dat zou een belangrijke factor geweest zijn
in de conjuncturele stabiliteit van de periode 1950-1968. Dreigt op het ogenblik niet
een volledig tegenovergestelde situatie?
Na de oorlog was het conjuncturele beeld inderdaad aan de ene kant bepaald door
de internationalisering van de wereldeconomie: de conjunctuurschommelingen
verliepen overal parallel. Dit kan grote spanningen oproepen, aangezien de krachten
van expansie of van crisis hierdoor versterkt worden bij gebrek aan een valabel
tegenwicht. Aan de andere kant heb ik, steunend op studies van de Wereldbank en
vooral van het Internationaal Monetair Fonds, kunnen aantonen dat die
conjunctuursynchronisatie werd tegengehouden door het feit dat de verschillende
blokken in de wereld, Noord-Amerika, West-Europa en Zuid-Oost-Azië, niet
synchroon werkten. In de éénwordende wereld bewaarden deze blokken hun eigen
ritme, hun eigen ademhaling. In die zin kwam er een gelukkig evenwicht tussen
enerzijds een zich unificerende wereld en anderzijds een zich overeind houdende
economische verscheidenheid tussen de diverse grote regio's van de wereld. De
conjunctuursynchronisatie werd afgevlakt. Als het b.v. in Amerika hoogconjunctuur
was, stond de Europese economie vaak op een wat lager pitje, zodat het gemiddelde
de situatie nivelleerde. En juist deze verscheidenheid gaf aan de conjunctuur haar
stabiliserend
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karakter. Op het einde van dat hoofdstuk - bij de behandeling van de stagflatie - moet
ik echter vaststellen dat er op het ogenblik een meer uitgesproken synchronisatie van
de conjunctuur optreedt en dit veroorzaakt inderdaad sterkere spanningen. Zie b.v.
de twee grote olieschokken (1973-74, 1979-80) die de hele wereld als het ware op
hetzelfde ritme hebben gezet. Dit heeft ongetwijfeld de conjuncturele instabiliteit
doen toenemen. Hetzelfde kun je zeggen van de monetaire ontwikkeling, met name
van de dollarevolutie. En dit lijkt mij een vaststelling te zijn die zal blijven gelden
tot het ogenblik dat de diverse blokken zich opnieuw zullen herstellen. In dit verband
is de huidige zwakte van de Europese Gemeenschap een tragische zaak voor de
wereldconjunctuur. Haar onmacht heeft een destabiliserend effect.
Bij de verklaring van de economische groei aan de hand van de aanbodsfactor
‘arbeid’ bespreekt u ook het probleem van de gastarbeiders in West-Europa. Zij
dekken volgens u een structurele behoefte.
Dit is een heel belangrijk punt. Onze welvaartseconomie - zoals we die hebben zien
groeien in de jaren zestig en zeventig - was vooral gebaseerd op het versterken van
de secundaire nijverheid en op uitbreidingsinvesteringen. D.w.z. dat er naast
investeringen ook arbeid toegevoegd moest worden. Er ontstond aldus een zekere
schaarste aan arbeiders die het mogelijk maakte dat de Westerse werknemers hoger
op de sociale ladder konden klimmen. Het feit dat er in de hogere regionen ambten
open kwamen, verhoogde de mobiliteit naar boven toe. Maar zo ontstond er een
vacuüm in de lagere beroepen en dit werd opgevuld door de gastarbeiders. Om een
beeld te gebruiken: de basis van de beroepen-piramide raakte leeg: de inheemse
arbeiders schoven op naarboven. Hun plaats werd ingenomen door buitenlandse
arbeiders; ook voor hen was dit een promotie in vergelijking met hun situatie in eigen
land. Maar eens weer opgevuld, voldoet deze basis aan een structurele behoefte: we
kunnen niet zonder, tenzij we evolueren naar een nieuwe structuur waar de
basisactiviteiten helemaal gerobotiseerd zouden zijn. Zolang dit echter niet het geval
is, kunnen we de gastarbeiders niet missen. Je moet hierbij ook rekening houden met
het feit dat het voor de inheemse arbeiders sociaal en psychisch enorm frustrerend
zou zijn als ze naar die lagere beroepscategorieën die ze verlaten hebben, terug zouden
moeten keren. Nog in verband hiermee, heeft men kunnen merken dat in de eerste
jaren van de crisis de gastarbeiders niet minder werkloos waren dan de anderen, juist
omdat ze aan een structurele behoefte beantwoordden en niet meer gezien konden
worden als een soort van arbeidsreserve. Zij zijn een noodzakelijk gegeven
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in de structuur geworden en zolang deze blijft wat ze is, zal dit niet veranderen.
De afvloeiingspolitiek die op het ogenblik in een aantal Westerse landen gaande is,
zou dus ook vanuit dit standpunt bekeken niet gerechtvaardigd zijn?
Al moet je wel rekening houden met het volgende. Indien de secundaire sector wordt
afgebroken, als je om het zo te zeggen het hele huis halveert, dan verdwijnt uiteraard
ook een deel van de basis en ontstaat daar een teveel aan arbeiders. Maar dat is iets
anders dan te zeggen dat alle gastarbeiders het land maar uit moeten om plaats te
maken voor inheemse krachten. Dit laatste is en blijft structureel gezien een foutieve
voorstelling van zaken.
U wijst er ook op dat een hoge groeivoet maar bestendigd kan worden indien de
flexibiliteit in het aanbod van arbeid en kapitaal wordt aangevuld met fundamentele
innovaties. Is dit een verantwoording voor de promotie van de Derde Industriële
Revolutie in Vlaanderen (DIRV)?
‘Innovatie’ is een heel moeilijk begrip. Je hebt innovaties die arbeid scheppen en
andere die arbeid besparen. In onze huidige industriële structuur, vooral dan met de
robotisering van de industriële en de tertiaire sector, zullen nieuwe innovaties vrijwel
zeker meer arbeid uitstoten dan scheppen. Voor een goed begrip ervan moet men
rekening houden met twee elementen. Vooreerst is het thans zo dat de innovaties tot
stand komen in het buitenland, in ons land zien we enkel de toepassingen ervan.
Indien de DIRV-actie ertoe zou leiden dat de innovaties in Vlaanderen zelf worden
gerealiseerd door het uitwerken van uitvindingen en het bouwen van nieuwe machines,
dan is het mogelijk dat de verloren gegane arbeid zou worden gecompenseerd door
nieuwe arbeid via het innoveren. Maar je moet, en dit is een tweede element, het hele
probleem ook breder durven zien. De huidige innovatie-ontwikkeling moet m.i.
gezien worden in de context van een vernieuwing van de totale economische structuur.
Dan volstaat het niet dat de DIRV in Vlaanderen nieuwe technologieën zou
ontwikkelen. Globaal gezien zouden die op termijn toch leiden tot reusachtige
arbeidsbesparende effecten zowel in de secundaire als in de tertiaire sector en tot een
massale structurele werkloosheid. Daarom is het nodig dat de Vlaamse regering
tegelijk zou streven naar een tewerkstelling die zich in een totaal nieuw vlak situeert.
Ik denk b.v. aan een hele reeks nieuwe behoeften die door de uitbreiding van de vrije
tijd zullen ontstaan. De DIRV-actie is goed in de mate dat zij de innoverende activiteit
naar

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

736
Vlaanderen brengt en zo arbeidsplaatsen schept. Maar uiteindelijk moet deze actie
kaderen in een geheel nieuwe tewerkstellingspolitiek. Dit laatste vraagt een ernstig
her-denken van de huidige situatie op het gebied van de inkomensverdeling. Zo zal
men bereid moeten zijn om de enorme winsten van de kapitaal- en
arbeidsproduktiviteit die uit de robotisering zullen voortvloeien, voor een groot deel
te investeren in nieuwe arbeids- en inkomenscircuits.
Bij de bespreking van de gevolgen van de inkomensstijging op de binnenlandse vraag,
analyseert u ook de vakbondsactie op centraal niveau. U stelt dat in het kader van
de overlegeconomie de vakbeweging een politieke functie heeft gekregen. Dat zal
niet iedereen aanvaarden.
In het gemengde westerse systeem wordt de sociaal-economische politiek bepaald
door de overheid, de patroons- en werknemersorganisaties en dit in het raam van een
centraal overleg. Dit houdt in dat de vakbonden een politieke rol spelen want zij
beslissen samen met de regering. In die zin zijn ze m.i. politieke agenten geworden.
Officieel wordt dit natuurlijk niet toegegeven, maar dit neemt niet weg dat zij de
facto ingekapseld zitten in het politieke raderwerk. Ze zijn als het ware
publiekrechtelijke organen geworden die samen met de overheid politieke beslissingen
nemen.
Je kunt dus wel degelijk spreken van politieke stakingen?
‘Wilde’ stakingen waarbij de basis ingaat tegen de vakbondsleiding zelf, zijn geen
politieke stakingen: de leiders willen immers het spel spelen, de regels van het
gemengde systeem eerbiedigen, maar ze worden niet meer gevolgd door hun
achterban. Worden het vervolgens door de leiding zelf georganiseerde stakingen,
dan worden het politieke stakingen. Je hoort politici er vaak over klagen dat de
politieke beslissingen niet meer in het parlement worden genomen maar in het centraal
overleg, met in de marge daarvan de dreiging van stakingen.
De realisering van de gemengde markteconomie vond op een zeer gedifferentieerde
wijze plaats: er was een neo-collectivistische aanpak, een neoliberale en tenslotte
een stelsel dat vooral steunde op sociaal overleg en sociale planning. Kun je op dit
ogenblik niet spreken van een veralgemeende neo-liberale aanpak?
Door de huidige frustraties i.v.m. het klaarblijkelijke falen van de gemengde economie
heeft de neo-liberale aanpak inderdaad de wind in de zeilen gekregen. Dit is
begrijpelijk omdat in de voorbije jaren deze liberale aanpak op de achtergrond was
geraakt ten voordele van een meer neo-col-
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lectivistische benadering. Zo worden nu het overleg, de bureaucratisering en het
collectivisme als dé grote verantwoordelijke factoren van de crisis gebrandmerkt. In
sommige landen, zoals in de VS, in Groot-Brittannië en in feite ook in het Frankrijk
van Mitterrand, is men een duidelijk neo-liberale weg ingeslagen.
In een aantal landen, b.v. in West-Duitsland en in de VS, werd toch al vroeger het
accent op een neo-liberale aanpak gelegd. Zijn deze landen dan meer vooruitziend
geweest dan de andere?
Die vrijheidsidee van de Amerikanen en de Duitsers is mede historisch bepaald. In
Duitsland was ze een reactie op het dirigisme van het nazi-regime. De publieke opinie
wilde daar een ontspanning in liberale zin. De Duitsers zijn in feite niet liberaler dan
hun Westerse buren, wel heeft het verleden hier een rol gespeeld. Mutatis mutandis
kan men hetzelfde zeggen over Amerika waar de liberale traditie zeer diepe wortels
heeft. De prestatie-economie bestaat daar al lang. Er was enkel een onderbreking
met de New Deal-politiek van Roosevelt, waar corporatistische tendensen de overhand
kregen. Maar eens de oorlog voorbij hebben de Amerikanen opnieuw voor het oude,
vertrouwde liberale bestel geopteerd. Wellicht kunnen deze landen door hun meer
liberale houding de pijnlijke aanpassing aan de crisis via de markt beter accepteren
dan de overige staten waar het solidariteitsbeginsel wel heel sterk blijft spelen.
In uw analyse van de alternatieven voor de gemengde economie spreekt u wel een
hard verdict uit over de liberale marktordening. Deze zou onverenigbaar zijn met
de ‘verdelende rechtvaardigheid’ en de ‘gemeenschaps-solidariteit’.
De liberale politiek, zoals die zich in de loop van de 19e eeuw liet gelden, heeft
terecht een odium meegekregen. De toenmalige wantoestanden zijn m.i. wel niet
direct op rekening te schrijven van de liberalen zelf: zij waren immers overtuigd dat
hun ordening een grote welvaart op wereldvlak en welvaart voor iedereen zou
voortbrengen. De wantoestanden waren eerder het gevolg van de drastische
structuurveranderingen die de technologische vooruitgang met zich meebracht en
die in hun sociaal effect door de liberalen schromelijk werden onderschat. Het is een
feit dat de liberalen, in het mentale klimaat van het ogenblik, de mensen die door de
structuurveranderingen geproletariseerd werden, grotendeels aan hun lot overlieten.
Mijn oordeel is dat, rekening houdend met de huidige sociale bewustwording, een
terugkeer naar een dergelijke liberale sfeer onmogelijk is geworden. Zelfs in Engeland,
waar de regering-Thatcher een heel drastische
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liberale politiek voert, heeft men een hele reeks sociale verworvenheden van de
welvaartsmaatschappij gehandhaafd. In zijn zuivere vorm is het liberalisme op zichzelf
genomen wel een uitermate rationeel en efficiënt systeem, maar er schuilen enorme
gevaren in, die sociaal door de publieke opinie niet meer aanvaard worden. Het
neo-liberalisme houdt dan ook de facto rekening met heel wat elementen van de
verdelende rechtvaardigheid.
In uw conclusie pleit u - zonder daarom het woord zelf te gebruiken - voor een
wereldregering om het hoofd te kunnen bieden aan de geweldige uitdagingen van
de tijd. Ik meen dit althans in uw tekst terug te vinden.
Om de wereldhandel zodanig te ordenen dat hij ten goede komt aan de hele
wereldgemeenschap, om ook het monetaire systeem zo te ordenen dat het niet alleen
op een efficiënte maar ook op een rechtvaardige manier kan werken, meen ik
inderdaad dat een internationale controle, uitgeoefend door een internationale
autoriteit, nodig is. Vooral in het huidige wereldbestel lijkt mij dit meer dan ooit een
noodzaak te zijn. Hier wil ik nochtans een heel belangrijke waarschuwing aan
toevoegen. Aanvankelijk zou een wereldgezag een organisatorische vooruitgang
kunnen betekenen. Deze organisatie zou efficiëntie creëren en terzelfer tijd een betere
en meer rechtvaardige verdeling van de baten mogelijk maken. Maar het probleem
is, dat in onze complexe wereld een dergelijke wereldregering een onvermijdelijke
tendens tot uitbreiding zou genereren, ze zou ontaarden in een bureaucratie waarin
de organisatorische vooruitgang zou verzanden in een aantal inerte structuren die
dan weer aanleiding zouden geven tot verstoringen van het machtsevenwicht en
machtsmisbruiken. Het probleem met menselijke instituties is altijd: hoe vind je een
evenwicht tussen macht en vrijheid? Aan de ene kant is een internationale regering
met gezag nodig, maar die mag niet vervallen in een bureaucratisch controle-apparaat
waardoor de institutionalisering tot een regelrecht verval zou leiden. Dit is wat er in
de 18e eeuw gebeurd is. Deze val vermijden is geen gemakkelijke opgave. Maar ik
zie de toekomst toch hoopvol tegemoet. Ondanks alles blijf ik vertrouwen in de
menselijke vrijheid en creativiteit.
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L'argent van Robert Bresson
Paul Verstraten
‘Als je tegen mij zegt: “Ik heb net een film van Lubitsch gezien waar een overbodig
shot in voorkwam”, dan noem ik je een leugenaar. (...); er is geen enkel overbodig
shot in te vinden, niets is zomaar aanwezig. Van het begin tot het einde is alles
essentieel, tot het kleinste detail’ (François Truffaut)1. Als je in dit citaat ‘Lubitsch’
door ‘Bresson’ vervangt, kun je het toepassen op de nieuwe (wellicht laatste?) film
van Robert Bresson, L'argent.
In de wereld van de film neemt de thans 81-jarige Franse cineast Robert Bresson
om allerlei uiteenlopende redenen een aparte plaats in. Om te beginnen al vanwege
zijn ogenschijnlijk geringe produktiviteit: vanaf zijn debuut Les anges du péché
(1943), tot en met L'argent heeft Bresson slechts 13 films kunnen maken, beter
zeggen we waarschijnlijk willen maken2. Hij wil, zoals hij zelf zegt, uitsluitend
cinematografie bedrijven en geen cinema maken. De term cinema dekt voor hem het
soort film dat niet boven het ingeblikte, verfilmde toneel uitstijgt. Wat hij onder
cinematografie verstaat, is af te lezen aan zijn klein, eigenzinnig en compromisloos
oeuvre. Daarnaast heeft hij er ook schriftelijk ‘tekst en uitleg’ bij gegeven in zijn
Notes sur le cinématographe (1975), een verzameling aforismen die zich als een
cryptische confessie laat lezen3. Een paar citaten daaruit: ‘Er valt niets te verwachten
van een cinema die in het toneel geworteld is’ - ‘... Amerikaanse (Engelse?) film,
waarin de sterren onderling strijden om de aandacht van het publiek. Orde die zij
hun gelaatstrekken opleggen en die zij voortdurend blijven beheersen. Het “madame
Tussaud”-aanzien van hun geverfde gezichten’. Of: ‘Film van X. Besmet-

1
2

3

Ik citeer uit de Nederlandse vertaling van Notes sur la cinématographie (1968) in Versus 1,
1983, SUN, Nijmegen, 1983.
O.m. Le journal d'un curé de campagne (1950), Un condamné à mort s'est échappé (1956),
Pickpocket (1959), Jeanne d'Arc (1962), Au hasard Balthasar (1966), Mouchette (1967),
Une femme douce (1969), Lancelot du Lac (1974), Le diable probablement (1977). Over
deze laatste film, zie E. de Kuyper, Le diable probablement. Bresson: cineast van de
weigering, in Streven, oktober 1977, pp. 69-74. Verder id., Au hasard Balthasar, in Streven,
februari 1967, pp. 493-499, en Une femme douce, in Streven, januari 1970, pp. 419-420.
Cfr. Versus 4, 1983, Auteurstheorie, SUN, Nijmegen, 1983.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

740
ting door de literatuur: beschrijving door opeenvolgende plans en travellings’. Film
moet volgens Bresson een eigen taal hebben, een autonome kunst zijn die niet onder
invloeden van andere kunstvormen - toneel, literatuur of acteerkunst - mag lijden.
Die autonome filmtaal, de cinematografie, omschreef hij eens heel eenvoudig en
provocerend als ‘een schrift met bewegende beelden en geluiden’. Het provocerende
van dit adagium ligt in de ogenschijnlijke banaliteit ervan: wat zou film anders kunnen
zijn dan bewegende beelden en geluiden? Maar Bresson gebruikt het woord ‘schrift’:
cinematografie is een ‘écriture’, een wijze van schrijven met beelden en geluiden,
een schrift dat alleen uit beelden en geluiden bestaat en beeld en geluid vormen één
geheel, zijn ten opzichte van elkaar nooit redundant: ‘Wat bestemd is voor het oog,
moet geen herhaling zijn van wat bestemd is voor het oor’, schrijft Bresson.
‘Een schrift van bewegende beelden en geluiden’: het wordt je duidelijk als je
L'argent ziet. De film is een demonstratie van Bresson's denken en misschien - gezien
zijn hoge leeftijd en de tijd die hij tot nog toe voor elke film nodig had - zijn testament,
het geschrift waarin hij ons zijn ‘(laatste) wil’ toevertrouwt.

Eenvoud, noodzakelijkheid, keuze
‘Van het begin tot het einde is alles essentieel, tot in het laatste detail’, schreef Truffaut
over Lubitsch. Hetzelfde geldt voor Bresson. Elk beeld in L'argent is noodzakelijk,
laat zien wat het wil laten zien en daarvan alleen de essentie. Elk beeld is gewild,
een keuze. Esthetiek is hier ethiek4.

4

Bresson's ‘ethiek’ zit meer in zijn filmtaal dan in het verhaal van zijn films. Zoals Le journal
op Bernanos en enkele andere van zijn vorige films op Dostojewski gebaseerd waren, is de
stof van L'argent, met tal van afwijkingen, aan een verhaal van Tolstoi ontleend. Yvon wordt
in een restaurant ten onrechte beschuldigd van het uitgeven van vals geld, een ander heeft
hem het valse biljet buiten zijn weten in handen gespeeld. Hij wordt gearresteerd, belandt in
de gevangenis bij misdadigers. Hij raakt ‘besmet door het kwaad’. Als hij uit de gevangenis
is ontslagen, neemt hij zijn intrek in een hotel, vermoordt de eigenaars en gaat er met de kas
vandoor. Een oudere vrouw neemt hem in huis op. Ook haar vermoordt hij evenals haar
familieleden. Het onafwendbaar mechanisme van het kwaad is zijn gang gegaan. Als je bij
het verhaal blijft staan, doe je alsof je een abstract schilderij met een verhaaltje wilt ‘uitleggen’.
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Als cineast van het essentiële detail lijkt Bresson zich soms te verlustigen in de
uitdaging om daarin tot het uiterste te gaan. In het laatste en definitieve scenario5
kun je lezen dat hij voor de restaurantscène, waarin Yvon het valse biljet uitgeeft en
een handgemeen met de restauranthouder ontstaat, tien shots had geschreven; in de
film zijn er uiteindelijk maar drie van overgebleven. In het eerste zien we de
restauranthouder op de rug en Yvon's gezicht, samen in één shot; ze ruziën over het
valse biljet, het betalen zelf hebben we niet te zien gekregen. Een tweede shot laat
alleen maar het middel van de restauranthouder zien en Yvon's hand, die het beeld
binnendringt en de man agressief beetpakt. Meteen het volgende shot: een tafel
waarop de restauranthouder achterover valt; de tafel valt om, het tafelkleed valt
sierlijk neer. Een detail dat een gracieus punt achter dit beeld van geweld zet. Eenvoud
die je in de uitbeelding van het detail ziet. Bresson zegt: ‘Dit vertel ik over een voorval
in een restaurant en dit alleen. En ik vertel het zo: ik laat slechts fragmenten (van de
inhoud) zien en van die fragmenten slechts details’. Hoe en wat, vorm en inhoud,
esthetiek en ethiek hangen bij Bresson onlosmakelijk samen.
Tien shots in het scenario, drie in de film: een mooie illustratie van wat Bresson
bedoelt als hij het proces van het filmmaken omschrijft als ‘twee sterfgevallen en
drie geboortes’. Een film wordt als idee geboren, in het hoofd, om vervolgens op
papier te sterven. Het scenario wordt tot leven gebracht door de mensen en de
objecten, die vervolgens op de pellicule weer sterven om in de montage weer tot
leven te komen. Een montage, die de uiteindelijke geboorte vorm geeft: niet zomaar
het achter elkaar plakken van het geschoten materiaal, maar een echte geboorte die
gepaard gaat met (plezierige) barensweeën. Hoever kan ik gaan, zegt Bresson, in
mijn rigoureuze poging om uitsluitend met (noodzakelijke) beelden en geluiden te
schrijven? Zie je dan toch nog een beeld dat je overbodig lijkt6, dan gaat dat je
fascineren: het past niet in zijn aanpak, een bastaard in zijn streng functionele, gesloten
wereld. Is het daarom dat hij het erin laat?

5

6

Afgedrukt in Versus 1, 1984. In hetzelfde nummer een stuk van Céline Linssen over de
verhouding scenario - film, waarin we kunnen lezen dat Bresson vaak bij de montage van
het materiaal het scenario nog vereenvoudigt. Ook een artikel van Peter Delpeut over het
geluid bij Bresson.
Een voorbeeld: Yvon heeft een afspraak op een terras met een andere man. Ze bestellen iets,
laten de drankjes dan staan en lopen het café binnen. Ze maken plannen voor een overval,
alles wordt geregeld. Wordt het dan niet overbodig, nog te laten zien hoe Yvon weer aan het
terrastafeltje gaat zitten, zijn drankje opdrinkt en wegloopt?
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Ellips
Het voorbeeld van de restaurantscène laat nog een andere wezenlijke karaktertrek
van L'argent en van Bresson's cinematografie zien: de ellips, het retorisch procédé
van de weglating. We zien iemand uit een huis komen en in een auto stappen, in het
volgende beeld zien we die persoon uit de auto stappen en een café binnengaan. De
tussenliggende tijd reconstrueren we met de informatie die we hebben. Overbodige
elementen worden weggelaten om alles te concentreren op wat men wel essentieel
vindt. We zijn aan het procédé allang gewend: in de normale speelfilm slaat de ellips
de ‘dode’ tijd over om de actie strakker te spannen. Van deze retorische figuur maakt
Bresson een heel eigen gebruik. Hij laat b.v. zien hoe Yvon het valse geld in handen
gespeeld krijgt en springt dan meteen over naar het gevolg daarvan: Yvon die door
de restauranthouder aangepakt wordt. Alles wat daartussen ligt - zelfs het moment
dat Yvon het geld uitgeeft - wordt overgeslagen. Een actie wordt gevolgd door een
andere en die tweede laat altijd meteen het gevolg van de eerste zien, nooit de
voorbereiding van het gevolg. Na het beeld van het tafelkleed zijn we meteen terug
in de zaak waar Yvon het valse geld kreeg en waar hij nu, met de politie bij zich,
zijn onschuld wil bewijzen. Dat lukt niet, niemand herinnert zich hem ooit gezien te
hebben. Na deze scène zien we hoe Yvon zijn flat binnengaat en het volgende beeld
laat ons Yvon zien, gezeten in een stoel en we horen zijn vrouw vragen: ‘Denk toch
eens goed na, misschien heb je je vergist’. Hoe Yvon in het restaurant terecht is
gekomen, hoe hij met vals geld wil betalen, hoe de politie eraan te pas komt, hoe
Yvon aan zijn vrouw vertelt wat hem overkomen is, laat de film niet zien: geen
beelden tùssen de verschillende momenten die elkaar genereren.
Door deze sterk elliptische verhaalketen krijgt L'argent een haast abstract karakter:
geen opvulling tussen de verschillende scènes die het verhaal psychologisch zou
kunnen bijkleuren, alleen een strak gespannen verhaalkoord dat de gevolgen van een
eerder gevolg laat zien en geen tijd spendeert aan wat ertussen ligt. Deze wijze van
vertellen geeft het verhaal iets fatalistisch: één actie die het verhaal op gang brengt
(de twee jongens die het valse geld in omloop brengen), één oorzaak zou je kunnen
zeggen, en onafwendbaar volgt in een strak gespannen en noodlottige keten van
gevolgen al de rest daaruit. ‘Money makes the world go round’: Money makes the
story go round. Fatalisme, niet alleen omdat er geen ontsnappingsmogelijkheden
zijn, er zijn ook geen psychologische verklaringen. Bresson maakt van zijn afkeer
voor de gangbare psychologie geen geheim: ‘Geen psychologie (van het soort dat
slechts ontdekt wat zij kan verkla-
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ren)’. Bresson verklaart niets, tenminste niet op de gebruikelijke manier. Alles wat
de toeschouwer zou kunnen geruststellen en de psychologie van de personages zou
kunnen verklaren, wordt in de ellips overgeslagen. Geen verklaring b.v. van wat en
hoe Yvon het aan zijn vrouw vertelt: alleen het slot van hun gesprek; van de rest
kunnen en mogen we geen getuige zijn: het staat al vast.
Door die elliptische verteltrant krijgt het verhaal een duizelingwekkende vaart,
die niets anders meer toelaat dan dat we het verhaal volgen zoals het zich opdringt.
Maar het procédé heeft ook verrassingen in petto. Eénmaal heeft Bresson de
toeschouwer mooi beet. Yvon heeft een vrouw geld zien opnemen in een bank, is
haar achternagelopen en heeft zijn intrek genomen bij haar. Is hij uit op haar geld?
Op een gegeven moment verlaat de vrouw het huis en laat Yvon achter bij haar man
en invalide dochtertje... én haar geld. Ze gaat bij de bakker binnen, koopt een brood
en komt weer naar buiten. Op dat moment arriveren twee agenten voor de winkeldeur.
Omdat we zozeer ingesteld zijn op de elliptische verhaalstructuur, verwachten we
niets anders dan dat ze voor de vrouw komen, om haar te zeggen dat haar geld gestolen
is, haar man en dochtertje vermoord. De adem stokt je in de keel. Maar de
politiemannen komen alleen maar brood kopen. Bresson heeft een val opgezet en
we lopen er - opgelucht - in.

De dingen uit hun verdoving laten ontwaken
In de restaurantscène is Bresson tenslotte ook nog op een andere manier te herkennen:
de hand van Yvon die de kleren van de restauranthouder vastpakken. Bresson brengt
niet de twee mannen geheel in beeld, ook niet hun gezichten, hij laat alleen hand en
stof zien, hoe een hand agressief een stuk stof vastpakt. Hij laat zien hoe twee objecten
elkaar aanraken. Bresson's elliptisch kader (zijn ‘close-ups’) snijdt de dingen uit hun
omgeving. De stijlfiguur - pars pro toto - duidt een geheel aan door er slechts een
deel van te laten zien, een detail dat door Bresson zo gekozen wordt dat het tot essentie
wordt en de toeschouwer in staat stelt zowel dat detail te zien als het geheel aan te
vullen. Een uitdaging voor het oog, maar ook voor de verbeelding: de beelden tonen
en verbergen zich, laten zien en laten ruimte voor aanvulling in de verbeelding. Er
ontstaat aldus in ieder beeld een grote spanning, concentratie en suspense: een
spanning tussen onthullen en verhullen. Bresson zet je in een situatie waarin je
blindemannetje speelt zonder blinddoek voor, met je ogen wijd open.
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Als Yvon in de auto door de politie achternagezeten wordt zien we afwisselend
beelden van een voet op het gaspedaal en het gezicht van Yvon in de
achteruitkijkspiegel, we horen de politiesirene. Daar waar de Amerikaanse film ons
in de beelden wil laten zien hoeveel een achtervolging kost (stuntwerk, botsingen,
spectaculaire sensatie), vertelt Bresson met een spannende eenvoud. De sequens doet
denken aan de autorit in The Birds van Hitchcock. Ook daar een voet, de voet van
Tippi Hedren, op het gaspedaal, afgewisseld met het beeld van twee vogeltjes in een
kooi die op hun stokje naar links of rechts hellen, al naar gelang de bochten die de
auto neemt. De vergelijking is niet toevallig: beide cineasten spelen met de verleiding
en de suspense van het beeld, dat tegelijkertijd onthult en verhult, en uitdagend
betrekken ze de toeschouwer in hun spel. Hun visuele taal heeft veel weg van Freuds
Verschiebung en Verdichtung, de twee essentiële mechanismen van de droom. Yvon's
hand b.v. in plaats van Yvon helemaal, een Verschiebung, die een overgedetermineerd,
geconcentreerd knooppunt wordt een Verdichtung.
Bresson's elliptische kaders, zijn ‘close-ups’, betreffen bijna nooit acteurs-gezichten,
heel vaak alleen handen: handen die geld overhandigen, handen die schrijven, die
een slang loskoppelen, handen die kastanjes plukken, enzovoort. Nadat Yvon een
pensionhouder en diens vrouw vermoord heeft (wat we niet te zien krijgen) zien we
hoe hij zijn hand afspoelt, beter, hoe de hand zichzelf afspoelt: de hand onder de
kraan en water dat van rood weer kleurloos wordt. Zo visualiseert Bresson een moord.
We krijgen alleen het gevolg te zien en daarvan dan alleen nog maar een
fragmentarisch beeld7. ‘De dingen uit hun gewone doen halen, ze uit hun verdoving
laten ontwaken’, schrijft Bresson. Het doet denken aan de beginperiode van de
cinema, toen Griffith liet zien hoe blaadjes aan een boom door de wind bewogen
werden. Banaliteit en verwondering hand in hand, (opnieuw) zien als sensatie. Bresson
is geen cineast van het gewelddadige, het pornografische, het spectaculaire. Dit is
een erotische esthetiek, met oog voor details en geruststellend.
Maar net als in zijn elliptische verhaalstructuur ondergraaft Bresson ook hier
minstens éénmaal zijn eigen systeem. En je gaat je afvragen of Bresson' strenge
systematiek niet juist voor die éne uitzondering bestaat. De vrouw, bij wie Yvon een
tijdje verblijft, wil haar vader koffie brengen. Kwaad omdat zij deze man onderdak
verleent, draait hij zich om en heft

7

Dit beeld (en de hele scène in het pension) is zo elliptisch en de moord zo slecht aangekondigd,
dat het pas achteraf, als Yvon het aan zijn latere hospita vertelt, tot je doordringt.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

745
zijn hand op om haar te slaan. Maar we zien alleen haar handen die zich om het
kopje klemmen. We horen de klap en zien de desparate, trillende handen, het bevende
kopje: handen die niet wegkunnen en ‘gelaten’ de klap incasseren. Het is weer een
typische Bresson-cadrering, maar nu bijna sadistisch. De strenge beeldesthetiek van
het elliptische kader keert zich hier ineens tegen de toeschouwer, die al onderuit
wilde zakken omdat hij dacht het spel door te hebben.

Finale
‘De cinematografie is een schrift met bewegende beelden en geluiden’. Bresson's
rigoureuze en eigenzinnige filmtaal roept wel de vraag op, in hoeverre er nog een
(inhoudelijk) verhaal verteld wordt. De obsessie voor ‘het schrift met bewegende
beelden en geluiden’ en de radicale uitwerking ervan worden overgedragen op de
toeschouwer. Bresson's esthetiek is zo overduidelijk aanwezig, dat je je afvraagt of
het verhaal niet alleen maar als vehikel gebruikt wordt, als kapstok of een alibi voor
zijn schrift: je kunt nu eenmaal niet anders dan een verhaal vertellen. Maar Bresson's
visueel-auditieve taal verdraagt bijna geen verhaal, geen boodschap meer. Dat stelt
je opnieuw voor de vraag naar de verhouding tussen vorm en inhoud, esthetiek en
ethiek, naar de functie van een verhaal. Er zijn niet veel films die zo'n essentiële
vraagstelling opdringen. De meeste nemen óf het verhaal óf de vorm voor lief. Bresson
dwingt je die vraag af.
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Forum
Een harde hand?
Als de tekenen niet bedriegen is er een einde gekomen aan de vanzelfsprekendheid
van begrippen als katholieke school en christelijke opvoeding1. Er wordt namelijk
teveel over gepraat en geschreven. In dat kader past ook de verschijning van het boek
van Ignace Verhack, Geen zachte hand. Gezag en orde in gezin en school2. De uitgever
zou dat wel niet op de markt hebben gegooid (meer dan ‘gebracht’) als hij er niet op
had gerekend dat het dezelfde felle reacties zou uitlokken als de lessen en
voordrachten waarvan het de bundeling is. Niets doet immers de kassa beter rinkelen
dan een flinke controverse rond een boek. En wat controverse had dit boek wel nodig.
Het vormt namelijk een dikke, zij het dan zeer voedzame brij en als hun honger niet
was aangescherpt, zouden weinigen de moed vinden om die helemaal uit te lepelen.
Die onverteerbaarheid mogen auteur en uitgever broederlijk op hun beider conto
schrijven. De auteur wegens zijn gebrek aan kennis van het levende Nederlands: zijn
tekst wemelt van belgicismen en gallicismen, contaminaties, verkeerd woordgebruik,
ongenietbare zinsconstructies en ander fraais. Gelukkig voor hem zijn er in Vlaanderen
niet veel die zich daaraan ergeren, ze merken het niet eens. De uitgever van zijn kant
heeft de auteur niet de tijd gegund om zijn lessen en lezingen te herschrijven voor
publikatie: overal zijn nog de haken en ogen te zien van een onverzorgde en tegelijk
plechtstatige toespraakstijl. En door de trieste presentatie en de monotone bladspiegel,
waarin alle reliëf en geleding ontbreken, worden de al niet altijd duidelijke geledingen
van de gedachte helemáál uitgewist.
Maar de emotionele reacties die na de publikatie te horen waren - juichkreten in
de Gazet van Antwerpen, tandengeknars in De Morgen - hadden niets te maken met
taal, stijl of presentatie, en doen vermoeden dat met dit boek andere dingen op het
spel staan. Ze verraden een gevoelsgeladen a-priori-houding tegenover de heilige
leuzen (of de heilige koeien?) van een opvoeding die ‘modern’ wil zijn: spontaneïteit,
zelfontplooiing, kritiek, rationaliteit, ontvoogding, gelijkheid, inspraak,
anti-autoritarisme. Wie het daarentegen bij de meer traditionele waarden van gezag,
orde, plicht, volharding, vlijt of volgzaamheid houden, zijn meestal geneigd in die
moderne idealen een verderfelijk laisser-aller te zien, gemakzucht,
onverantwoordelijkheid, beginselloosheid, anarchie, decadentie. En zij vinden in dit
boek wel het nodige hout om pijlen van te maken. De voorstanders van de moderne
waarden van

1
2

Cfr. R. Lenaers, Secularisatie en katholieke school, in Streven, april 1984, pp. 579-593.
De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen 1983, 184 pp.
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hun kant verafschuwen het als de zoveelste verdediging van reactionaire onwaarden:
repressie, bevoogding, nivellering, machtmisbruik, autoritair fnuiken van inspiratie
en persoonlijke groei. Een gesprek tussen voor- en tegenstanders van beide
opvattingen schijnt niet meer mogelijk te zijn. Niemand schijnt nog te beseffen dat
de twee waardengehelen waar het om gaat complementair zijn en elkaar nodig hebben,
dat ze alleen door elkaar in te sluiten behoed kunnen blijven voor de boven beschreven
ontaardingen.
Verhack opteert nu wel voor de meer traditionele waarden (de titel liegt er niet
om, al geeft hij aanleiding tot een totaal verkeerde interpretatie), maar hij is de laatste
om de moderne waarden te miskennen. Toch valt het op dat zijn kritiek op de
pedagogische verwordingen veel heftiger en agressiever is waar het de moderne, dan
waar het de traditionele waarden betreft. Zijn voorkeur voor de traditionele is
overigens begrijpelijk: de christelijke pedagogische praktijk is immers geboren en
getogen in een cultuur waarin juist die ‘hiërarchische’ waarden het hele leven
doortrokken. Hij constateert daarbij met angst dat het geestelijke vacuüm dat door
het wegdeemsteren van de christelijke cultuur in het hedendaagse Westen is ontstaan,
nog niet is opgevuld. Zelfs vreest hij sterk dat het niet opgevuld kàn worden, en hij
is dan ook geneigd om steeds weer de beangstigende afstand te onderstrepen tussen
de moderne idealen en hetgeen daarvan in de praktijk te zien is, zonder voldoende
de oorzaak daarvan te duiden, nl. dat ze zich verabsoluteren ten koste van de
complementaire traditionele waarden. Wat dan ook ontbreekt is de vraag (en een
antwoord erop) hoe ook op die moderne waarden een volwaardige christelijke
pedagogie gebouwd kan worden. Wat de auteur wél doet, maar slechts impliciet,
bijna zonder het zelf te merken, is die moderne waarden in zijn behandeling van de
traditionele te integreren. Dat had uitdrukkelijker mogen gebeuren. Het boek zou er
veel bij gewonnen hebben. Het zou onder andere een optimistischer klank hebben
gekregen. Maar daarover dadelijk. Eerst moet het eminent waardevolle van het boek
in het licht worden gesteld.
Het is evident ondoenlijk om de ideeën van dit al zo geladen boek nog meer samen
te persen in een kort artikel. Wel is het mogelijk om een paar krachtlijnen ervan na
te rekenen. Heel algemeen gesteld kan men zeggen dat het de onontbeerlijke rationele
fundering is van het aanvoelen en de praxis van hen die van de auteur de eretitel van
existentiële opvoeders krijgen. Daarmee bedoelt hij allen die zich in hun pedagogisch
handelen laten leiden door het verlangen om de komende generatie tot de rijpst
mogelijke vorm van menselijkheid te begeleiden. Aan de uit het verleden geërfde
vanzelfsprekendheden hebben die meestal geen boodschap meer. Juist voor hen heeft
hij een boodschap. Want hij gelooft met hart en ziel in die existentiële pedagogie, in
zijn ogen een christelijke pedagogie die dit van zichzelf nog niet weet, en hij ziet
hoe hij ze kan funderen.
De kern van die pedagogie is de dialoog van de twee Meesters (in navolging van
Karlfried Graf Dürckheim spreekt hij van drie Meesters, maar in feite vallen de eerste
en de tweede samen), waarbij men bij het woord ‘meester’ niet aan een machthebber
of dwingeland mag denken, maar veeleer aan de etymologische wortel van de term:
hij die meer is, meer kan, meer leeft. De eerste meester in het opvoedingsproces is
die mysterieuze kracht van schepping en humanisering die werkzaam is in de diepte
van alle werkelijkheid, en dan ook in de diepte van elke jonge mens. Dat is de
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spreken en handelen kan alleen dan zinvol en vruchtbaar zijn, als het verwoordt wat
in de diepte van de jonge mens naar verwoording en geboorte streeft. Dat betekent
dat ook hij zelf moet leren luisteren naar de eigen inwendige meester, die immers
dezelfde is als in de jonge mens en in dezelfde richting stuwt. In een dergelijke
pedagogische visie krijgen de begrippen ‘gezag’, waarin ‘zeggen, spreken’ naklinkt,
en ‘gehoorzaamheid’, waarin ‘horen, luisteren’ steekt, uiteraard een heel eigen,
menselijk zuivere inhoud. ‘Gezag’ is er dan in zoverre het spreken van de inwendige
meester verwoord wordt en houdt op zodra de opvoeder spreekt vanuit eigen
frustraties, angsten, begeerten, behoefte aan zelfbehoud.
De gevolgen daarvan voor de praktijk zijn duidelijk. Zo b.v. dat de opvoeder eisen
moet durven stellen: hij heeft immers als taak om te verwoorden wat reeds als appèl,
als eis, in de diepte van de jonge mens zelf weerklinkt; maar tevens dat die eisen de
vrijheid moeten blijven respecteren. Gebruik van dwang en machtsmiddelen is uit
den boze: de inwendige meester dwingt immers niet en kàn niet dwingen, alleen
maar oproepen en aantrekken. Alleen in dit klimaat van uitnodiging kan de jongere
komen tot existentiële beaming en daardoor tot innerlijke bevrijding (in christelijke
taal: verlossing). Een dergelijke visie op gezag en gehoorzaamheid geeft de
karikaturen die de modernen van de opvoeding van de traditionele waarden plegen
te maken, geen been meer om op te staan. Ook daaruit volgt dat Verhack minstens
impliciet moderne waarden als complementen van zijn traditionele waarden in zijn
fundering inbouwt.
Terwijl ‘gezag’ in de gangbare opvattingen veelal met ‘macht’ verward wordt, is
het in een existentiële en christelijke pedagogie een innerlijke werkelijkheid, een aan
de eigenmachtigheid van de opvoeder ontsnappende stem uit de diepte en een daarop
gefundeerd recht (en plicht) van spreken. Juist daardoor ook is het wars van
machtsmiddelen en dwang. Die tegenspraak geldt nog in sterkere mate voor het
begrip ‘orde’. ‘Orde’ roept spontaan iets uiterlijks en meetbaars op, dat nodig is voor
het vlot functioneren van de samenleving, en dat met machtsmiddelen en dwang kan
en veelal moet gewaarborgd worden. In een existentiële en christelijke pedagogie
heeft ‘orde’ te maken met ‘de leefstructuur die men zichzelf oplegt..., om zichzelf
te verzamelen. C'est l'esprit, se retrouvant dans les choses (H. Bergson)’ (Verhack,
p. 140). Zo gezien sluit het zoveel autonomie, zelfontplooiing en innerlijkheid in,
dat het iets helemaal anders is dan wat men gewoonlijk bedoeld als er sprake is van
‘orde op school’. Ook hier worden de complementaire waarden dus impliciet
geïntegreerd. Maar het was m.i. een misgreep om die twee begrippen ‘gezag en orde’
nog ongezuiverd in de titel van het boek op te nemen. Op veel moderne pedagogen
werken ze als een rode lap op een stier, en de verdedigers van een pedagogie van
‘Ordnung muss sein’ en ‘Befehl ist Befehl’ kunnen die titel gemakkelijk als een
vrijbrief beschouwen om hun gang te gaan; het gevaar bestaat dat zij het boek slechts
lezen tot waar de twee begrippen uitgezuiverd worden.
Hoe breng je jonge mensen die ‘orde’ bij? Dat is eigenlijk dezelfde vraag als: Hoe
breng je ze solidariteit bij of verantwoordelijkheidsbesef of creativiteit of
dientvaardigheid, of om alles in één woord samen te vatten: bereidheid om te luisteren
naar de inwendige meester? Bij Verhack vind je het antwoord weer alleen maar
impliciet: het goede heeft maar aantrekkingskracht als het voor de jonge mensen in
de opvoeders taal en gestalte krijgt. Zolang dat appèl tot zelfoverstijging voor hen
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TV-scherm dat de lichtgolven zichtbaar moet maken. Verwoordt hij dat appèl niet,
maar alleen de stem van zijn zelfbehoud, dan lopen de jongeren gevaar eenzijdig in
te gaan op die andere en complementaire levensdrang, die van hun eigen zelfbehoud.
Door de macht van de daaruit ontstaande gewenning vinden ze dan nadien nog
moeilijker de weg van de groei en de echte menswording, d.i. van de zelfoverstijging.
Terecht m.i. moet Verhack dan ook niet weten van een opvoedingsfilosofie in het
spoor van Rousseau, als zou men het kind maar aan zijn natuurlijke impulsen moeten
toevertrouwen om ideale mensen te krijgen. Het kind is met al zijn vezels een stuk
menselijke samenleving, ademt en leeft door die samenleving en het hangt ook voor
het leren luisteren naar de innerlijke meester heel sterk van die samenleving af.
Dit alles kan men volmondig beamen en de auteur dankbaar zijn voor zijn analyses.
Toch klinkt in dit alles bijna voortdurend een storend geluid mee, een dissonant in
die akkoorden. Probeert men zich bewust te worden waar die schuilt, dan komt men
tot de slotsom dat ze in de toon ligt. Verhack schrijft te weinig vanuit de rustige
zekerheid die eigen is aan het schouwen van de waarheid en aan het smaken van de
waarden die men beleeft, teveel uit een houding van verweer, en dus uit een gevoel
van bedreigdheid. Er hangt een sfeer van pedagogisch doemdenken over het boek,
die niet strookt met de positieve boodschap. Hij ziet overal tegenstanders met wie
hij node moet afrekenen en stoot overal op de sporen van een hand over hand
toenemende verwording. Op zeker ogenblik moet hij zelf beseft hebben hoe zwart
zijn schildering van de toestand wel was en het conflict hebben gevoeld tussen die
negatieve stemming en zijn uiteindelijke positieve boodschap, en hij probeert dat
beeld wat te corrigeren: ‘Wellicht is onze tijd wel niet zoveel slechter dan weleer;
alleen wordt... duidelijk “wat er eigenlijk in de mens steekt”’ (p. 33), maar hij komt
er niet toe te zeggen: ‘Maar al met al is onze tijd toch niet slechter dan de vroegere’
en al helemaal niet tot: ‘... in feite nog beter dan...’. Toegegeven, de ‘moderne’
pedagogische idealen hebben een schare monsterkindertjes voortgebracht, maar als
je daarvoor de nieuwe waarden zelf of hun voorvechters verantwoordelijk stelt, doe
je hetzelfde als wat de tegenstanders van de traditionele waarden doen als ze ‘gezag’
en ‘gehoorzaamheid’ te lijf gaan met het ezelskaakbeen van ‘nazisme’ of
‘slavenmentaliteit’, en val je onder dezelfde kritiek.
De auteur is dus wellicht wel rationeel, maar zeker niet emotioneel in het reine
gekomen met het probleem van de spanning tussen oude en nieuwe waardensystemen.
Dat manifesteert zich ook stilistisch in de proliferatie van retorische vragen (een
relict van de toespraakstijl). Retorische vragen zijn steeds verkapte appèls aan
luisteraar of lezer om spreker of schrijver toch maar gelijk te geven. Wie voortdurend
om die bevestiging moet vragen, schrijft nog niet vanuit een eigen innerlijke volheid.
Misschien kun je zeggen: in zijn retorische vragen geeft de auteur lucht aan zijn
gerechtigde verontwaardiging om de lichtzinnige afbraak van de vroegere waarden.
Maar waar hij het goede van zijn pedagogische opvatting zo rationeel weet te
verantwoorden, is zoveel geïrriteerdheid niet op haar plaats. Ze verraadt te veel angst.
Die afwerende houding spreekt ook uit de ontkennende vorm van de titel, die veel
beter een affirmatieve vorm had gekregen. Dan niet ‘met harde hand’, want getuige
de hele teneur van het boek bedoelt de auteur kennelijk: ‘met vaste, zekere, sterke
hand’. De huidige titel is uiterst misleidend. Als men dan toch een ontkennende
formulering nodig achtte, dan had die moeten zijn: ‘Geen slappe, geen weke, geen
onvaste hand’. Maar naar verluidt zou de titel een produkt van de uitgever, niet van
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de auteur zijn. Waarvan dan akte.
Een andere bron van onbehagen is de manier waarop christelijke thema's worden
geformuleerd (en de Schrift geciteerd). Het is normaal dat in een boek over de
grondslagen van een menselijke en christelijke pedagogie de krachtlijnen van het
gelovige denken over God en mens worden aangehaald, desnoods in de nog niet
uitgeklaarde vorm van bijbelcitaten. Maar dan moet de moderne gelovige (of theoloog
en exegeet) zich daarin wel kunnen herkennen. Men krijgt echter het gevoel dat de
snelle veranderingen die zich in de laatste decennia op dat gebied voltrokken hebben,
grotendeels langs de auteur heen zijn gegaan. Vooral waar hij zich voor zijn betoog
op het zondevalverhaal in Genesis of op de Romeinenbrief beroept, bewijst hij een
goede zaak slechte diensten.
Het is al niet gemakkelijk om én als filosoof én als theoloog bij de tijd te zijn. Wat
is er dan niet nodig om die twee vakgebieden, die zich in de wereld van de algemeen
geldende principes en zingevingen bewegen, te verbinden met het vakgebied van de
moderne pedagogie, die in de dagelijkse en dagelijks veranderende werkelijkheid
wortelt? De auteur heeft de moeilijkheid van die verbinding voor een deel omzeild
door althans de dagelijkse opvoedkundige praktijk zo goed als helemaal buiten zijn
gezichtsveld te houden. Het resultaat is dan ook een boek over opvoeding in gezin
en school zonder één enkel concreet voorbeeld of toepassing, m.a.w. een theorie die
nergens vlees en bloed wordt. Overigens hadden enkele voorbeelden het boek
leesbaarder gemaakt. Maar misschien mist de auteur de ervaringskennis van wat
opvoeding in een (secundaire) school concreet betekent. Zijn werkterrein ligt in elk
geval daarbuiten.
Mijn kritiek mag niet de indruk wekken als zou de slotbalans negatief zijn. Boven
heb ik al enkele positieve posten vermeld. Er zijn er nog veel meer, zoals zijn kritische
analyse van de emancipatie-theorie van de Frankfurter Schule (hoewel kenners daar
nog wel wat op aan te merken hebben); zijn afrekening met een waardenvrij
opvoedingssysteem of een pedagogische theorie naar het model van de exacte
wetenschappen; de wijze waarop hij de mythe doorprikt als zouden gezag en orde
de wegbereiders zijn van fascisme en verdrukking, en het marxisme de rode loper,
uitgerold voor de blijde inkomst van de ontvoogde mens; zijn beschrijving van de
klippen waarop inspraak en democratie in de school veelal schipbreuk lijden; zijn
pleidooi om de pedagogische wijsheid van het verleden niet af te schrijven; zijn
aanklacht tegen de ondraaglijke last die men de mens dreigt op te leggen, als men
hem hoogmenselijke idealen voorhoudt, maar hem gelijk de toegang tot een
barmhartige Transcendentie verspert; zijn behandeling van de allegorie van de
grotbewoners uit de Staat van Plato als parabel van leven en lot van de existentiële
pedagoog, en nog zoveel meer. Om al dat goede had men het werk een ruimere
verspreiding toegewenst dan nu wegens zijn onoverzichtelijkheid, zwakke plekken
en moeizame stijl te verwachten is. Misschien kan mijn commentaar de
geïnteresseerden wat oriënteren en begeleiden op hun moeilijke tocht door dit
hoopgevende, maar soms irriterende boek.
R. Lenaers
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De beschaving: een dubbeltje op zijn kant
Jean-Pierre Guépin, veelzijdig publicist, heeft een kanjer op de markt gegooid waarin
hij zijn visie op de Westerse beschaving duidelijk maakt1. Uit 490 pagina's
uiteenzetting, 34 bladzijden index en 50 pagina's noten moet blijken hoe de
maatschappij ontstaan en verworden is en hoe we er weer bovenop kunnen komen.
De studie is voortgevloeid uit artikelen die van 1977 tot 1980 in het Hollands
Maandblad verschenen zijn en herneemt gedeelten van zijn dissertatie over de relatie
tussen offer en tragedie in het oude Hellas. Die delen zijn niet tot een coherent geheel
vervlochten, al wil Guépin ons het tegendeel doen geloven; er is wel een stilistische
eenheid vast te stellen, maar veel minder een inhoudelijke. ‘Ik streef niet naar een
(voor anderen) dwingende bewijsvoering; ik volg liever een ongedwongen weg’
(10). De spitse formuleringen en apodictische uitspraken zijn amusant, maar ze raken
wel geregeld met elkaar in tegenspraak of zijn gemakkelijk te weerleggen, wanneer
Guépin zich laat meeslepen door de door hem zelf geopende perspectieven. Het
betoog zit vol herhalingen, terwijl het anderzijds heel wat belangrijke vragen
onbeantwoord of in hun tegenstrijdigheid achterlaat. Toch valt er meer dan genoeg
te genieten. Guépin keert terug naar de klassieke retorica; hij is een bewonderaar van
de retorische houding, die hij beschrijft als ‘de tolerante, wat sceptische houding van
de liberaal in de eigenlijke, oude betekenis van het woord’ (16). Die houding vindt
hij het beste verwoord bij Aristoteles, Quintilianus en de onlangs overleden Belgische
filosoof Perelman. Hoever die bewondering precies gaat, is niet duidelijk; hij klaagt
misbruiken aan of constateert ontsporingen en afwijkingen, ziet de gevaren van het
panretorisme, maar looft toch de retorische situatie als de ideale vorm van ontmoeting
en menselijk samenleven.
Die ideale vorm is een soort democratie met een permanente discussiesituatie. De
theorie vindt hij in de klassieke retorica. Maar zijn visie op de geschiedenis is
eenzijdig: hij idealiseert die ene klassieke periode, bedekt de rest met een ijzig
stilzwijgen en kan over de middeleeuwen alleen het cliché ‘duister’ produceren. Een
groot gedeelte van zijn boek besteedt hij aan de presentatie van die klassieke retorica,
die hij ziet als eeuwig in strijd met de filosofie. ‘De retoricus gelooft niet dat er
waarheden bestaan buiten de consensus van gesprekspartners om en dus ook
onafhankelijk van een situatie’ (10). ‘De filosoof is filosoof omdat hij naar waarheden
zoekt die in elke context geldig zijn. De filosoof beweegt zich in het oordeel van de
retoricus op een te onbegrensd generalisatieniveau’ (11). Weg dus met de eeuwige
waarheden, want die lopen uit op ‘de totale bekering of de fysieke uitroeiing van alle
tegenstanders’ (22). Voorbeelden van verwerpelijke ideologieën zijn voor hem het
christendom en het marxisme. Het eerste komt nauwelijks aan bod, het is niet eens
ernstig te nemen, het tweede is het steeds aanwezige zwaard van Damocles dat ons
boven het hoofd hangt en wordt heftig bestreden. Simplistisch? In elk geval in
tegenstelling met zijn retorisch ideaal, waarin juist alles een element van discussie
kan worden. Maar omdat Guépin het meer wil hebben van bon mots dan van
samenhang, is dit beslist niet zijn laatste
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J.P. Guépin, De beschaving, Bert Bakker, Amsterdam, 575 pp., BF. 1.285.
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contradictie.
De retorische houding is dus een formele benadering van de realiteit, die slechts
mogelijk is in een bepaalde maatschappelijke context en waarvan de modaliteiten
ook door die maatschappij worden bepaald. Hij verwerpt panretorisme en de
vulgariteit van de sofisten voor wie in een discussie alleen hun eigen succes telt;
deze houding straft zichzelf af, een elite doorziet de demagogie en de slechte retoricus
valt door de mand. De regels van de klassieke retorica zouden daarentegen de
zindelijkheid van de retorische discussie veilig hebben gesteld. In het sterkste gedeelte
van zijn boek analyseert Guépin uitvoerig en grondig die voorschriften en wetten
van de klassieke retorica, en hij voegt er een aantal boeiende inzichten aan toe, zoals:
zijn opvatting dat de echte redenering niet gaat van probleemstelling naar antwoord,
maar van antwoord naar probleemstelling; het doorslaggevende belang van de vooraf
vastgelegde rol in het retorisch steekspel (wie mag vragen, is al half gewonnen; wie
moet antwoorden, zit van tevoren al in een dwangpositie); de relatie tussen
overeenkomst en verschil van mening tussen discussiepartners; de verhouding tussen
woord en begrip; de mogelijkheden van communicatie überhaupt, en overeenkomst
en verschil van de retorica met andere genres zoals poëzie en toneel.
In deze vrijwel alles omvattende, maar bewust ongeordend gepresenteerde studie
expliciteert Guépin de basiselementen van onze beschaving. Zijn analyse of genetische
benadering ervan varieert van bijzonder spitsvondig tot uiterst brutaal: de apodictische
toon die hij in ideologieën zo haat, duikt in zijn eigen beweringen geregeld op. En
is het resultaat van al dat gezwoeg tenslotte iets meer dan een gezelschapsspelletje
in een maatschappelijk vacuüm?
Natuurlijk wel, antwoordt Guépin; het gezelschapsspel is de bekroning van de
beschaving, en de strijd om het behoud ervan is de belangrijkste bezigheid die
maatschappelijk mogelijk is. De auteur heeft weinig illusies: in alle maatschappelijke
systemen doorziet hij de egoïstische drijfveren van de tirannen, de volstrekt dienstbare
rol die kunst en cultuur daarbij spelen, en de extreme factoren die de evolutie ervan
bepalen. Maar de geschiedenis wordt sterk bepaald door ‘averechtse’ gevolgen,
niet-bedoelde resultaten van handelingen die later belangrijker gevolgen hebben dan
wat men echt nastreefde. In het laatste hoofdstuk, een bewerking van zijn doctorale
dissertatie, schetst hij het negatieve voorbeeld van een maatschappij die nog vasthangt
aan het primitieve stadium van de offerproblematiek (waarbij hij alweer een originele
verklaring voor de ideeënwereld van het christendom uit zijn mouw schudt); elders
plaatst hij dan de positieve voorbeelden van die klassieke periode waarin de retorische
situatie kon gedijen, een beschavingsvorm die de vroegere oorlogen heeft vervangen.
In onze tijd is de ideale retorische situatie nog wel aanwezig, maar ze is wankel
en bedreigd. Guépin bekent zich tot democratische besluitvorming, zij het met enige
moeite. ‘Als retoricus heb ik het gevoel voor consensus, ik verkies in vele gevallen
dus de democratische topos van kwantiteit; het standpunt van de meesten moet het
voorlopig maar winnen... Daartegenover staat de meer aristocratische topos van de
kwaliteit; het is normaal dat de beste mening (volgens onze normen) slechts door
weinigen gedeeld wordt’ (44). Maar elders in het boek is het steeds de elite die als
doorslaggevend wordt voorgesteld of het zou moeten zijn. De lezer krijgt permanent
de indruk dat hij meer voelt voor een verlichte dictatuur, maar het voorlopig maar
met een democratie moet stellen.
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In die democratie ziet hij krachten aan het werk die hij gemakshalve samenvat als
de geest van 1968 en die met sofisti-
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sche middelen de retorische situatie willen ondermijnen. Een gedeelte van het boek
is gewijd aan het ontmaskeren van hun verbale methodes, die heel vaak met historische
parallellen werken: aanwijzingen of onbekende oorzaken worden eenzijdig geduid,
onsamenhangende gebeurtenissen wordt kunstmatig een zin gegeven, rollen worden
omgekeerd, vraagstellingen misbruikt, enz. Guépin geeft lessen in nederigheid: hij
wijst op de superioriteit van de filologie en het nederig registreren boven de
interpretatie en duiding, hij onderstreept het belang en het nut van maatschappelijke
conventies (het was lang geleden dat we dat nog gehoord hadden!). De mens moet
niet zo hoogmoedig zijn, maar het spel fair spelen volgens de regels van de kunst.
De democratie is te tolerant voor de linkse vorm die de retorica van binnenuit aanvreet
(merkwaardig genoeg besteedt Guépin dan weer geen aandacht aan de bedreiging
die in dit opzicht van de USSR uitgaat). De linksen maken zich van de discussie
meester om ons maatschappelijk systeem te vernietigen. Ook hier weer een grote
contradictie. Terwijl hij elders de retorische situatie als volledig afhankelijk van de
maatschappelijke constellatie voorstelt, schijnt nu ineens dit type retorica de
maatschappij te kunnen vernielen; het vrijblijvende spel zou ineens een immense
macht hebben. Hij overschat de macht van het linkse terrorisme: hij stelt het voor
alsof het de democratieën zijn wil kan opleggen en zijn dilemma's opdringen, maar
de praktijk wijst uit dat de democratieën succesvol de aanvallen kunnen afslaan en
hun probleemstelling kunnen doorzetten. Dat de retorische vervuiling wel heeft
toegeslagen, kan iedereen met Guépin vaststellen; maar dat is beslist geen monopolie
van links. En het is beslist ook niet meer zo dat links het retorisch voor het zeggen
heeft; de balans schijnt de laatste jaren beslist naar de andere kant te zijn doorgeslagen.
Anderzijds is Guépin zelf het slachtoffer geworden van zijn schrik voor de vijand.
In de simplistische polarisering die sommige linkse stromingen de maatschappij
proberen op te leggen, plaatst hij zich in het rechtse kamp. Valt hij dan toch in de
kuil van het door links opgedrongen dilemma of is het slechts een voorwendsel om
zijn denkbeelden over de elite een schijn van respectabiliteit te verlenen? Ik neig tot
de laatste verklaring. Guépin verdedigt het liberale maatschappijtype, niet alleen op
geestelijk vlak, maar ook als economische verworvenheid, hij legt trouwens heel
overtuigende verbanden tussen beide niveaus. In de praktijk wil hij dit
maatschappijtype met harde hand tegen zijn aanvallers verdedigen. Als hij dan zijn
synchrone en diachrone parallelsituaties ontvouwt, wordt het Argentinië van de
militairen een staat die het terrorisme alleen maar met gelijke wapens bestrijdt (171)
en daaraan blijkbaar de legitimatie van zijn methoden ontleent; koloniale regimes
worden dan de wijze beëindigers van lokale stammentwisten (heeft Moboetoe zichzelf
ook eens niet als verzoener voor de Voerstreek voorgesteld?). Kortom: uit angst voor
de linkse dictatuur die de vrijheid zal wurgen, komt de rechtse dictatuur wel heel
dichtbij, en Guépin lijkt wat al te geneigd om ze inderdaad dichterbij te brengen. Om
het liberale systeem te redden, wil hij het vlug beperken (en opheffen?).
Op een grillig-retorische, briljante manier wekt Guépin de retorica opnieuw tot
leven. Zijn wel zeer persoonlijke beschavingsgeschiedenis is een stout staaltje vol
spitse invallen en gedurfde gedachtencombinaties. De lezer wordt heen en weer
geslingerd tussen bewondering voor het brio en verbijstering over het apodictische.
Het is een boek waar je eigenlijk niet omheen kunt, maar dat je door zijn grillige
onvatbaarheid onbevredigd laat.
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Boekbespreking
Filosofie
Søren Kierkegaard, Vrees en Beven, vertaald, ingeleid en van verklaringen
voorzien door W.R. Scholtens, Ten Have, Baarn, 1983, 176 pp., BF. 395.
Met de zorgvuldigheid die we al uit andere vertalingen van hem gewend zijn legt
W.R. Scholtens ons hier een nieuwe Nederlandse uitgave voor van Vrees en Beven,
Kierkegaards grote meditatie rondom Abrahams offer van Izaak. Centraal in deze
tekst staat de vraag naar de onmiddellijke verhouding van het individu tot God of,
in de woorden van Scholtens, de vraag naar het geloof als enig alternatief voor de
verstikking van het noodlot. Een diepgaande, rijke en tegelijk grillige tekst waarin
Kierkegaard al zijn filosofische en literaire mogelijkheden aanspreekt. Zeker niet
overbodig zijn dan ook het commentariërende notenapparaat en het beknopte lexicon
die in dit boek zijn opgenomen. En zoals al gezegd vertaalde Scholtens ook deze
moeilijke tekst weer in voorbeeldig Nederlands.
Ger Groot

A.M. Verbeek, Kennen - zijn - doen. Een eenvoudige inleiding tot filosofie,
met een voorwoord van B. Delfgaauw, Coutinho, Muiderberg, 1983, 142
pp., f 17,50.
Een jaar geleden bespraken wij op deze plaats het boek Filosofie, een inleiding van
Jan van Eijck, waarmee het nu voorliggende boekje in vele opzichten te vergelijken
valt. Ook deze introductie is voortgekomen uit de praktijk van inleidingscursussen
en ook hier is gekozen voor een thematische aanpak, zij het dat er hier sprake is van
een aanzienlijk beperkter omvang en onderwerpkeuze. Verbeek bouwt haar inleiding
op in drie blokken; allereerst een deel dat handelt over ‘kennis’, waarbij ook de
wetenschapsfilosofie aan de orde komt; vervolgens een ‘ontologisch’ hoofdstuk
(‘zijn’) en tenslotte een ethisch deel (‘doen’). Deze beknoptheid heeft ook haar
nadelen. Zo mist men in het laatste deel met name de sociale filosofie, terwijl het
tweede deel weliswaar over ‘zijn’ heet te gaan, maar men er tevergeefs zal zoeken
naar een behandeling van de zijnsfilosofie in de volle zin van het woord. Verbeek
beperkt zich voornamelijk tot de fenomenologie, het existentialisme en het
materialisme, wat gezien de doelstelling van het boekje een verdedigbare keuze is,
maar toch niet voldoende om de vlag de lading te doen dekken. Terecht steunt Verbeek
bij haar uiteenzetting van de diverse filosofische standpunten sterk op citaten uit de
geschiedenis van de filosofie. Maar haar historische benadering heeft ironisch genoeg
wel tot gevolg dat datgene wat een thematische opzet juist probeert te vermijden (een
inleiding in de klassieke vorm van een ‘geschiedenis van de filosofie’) nu door de
achterdeur weer binnenkomt. Een zekere historische situering is natuurlijk nooit te
vermijden, maar een beter evenwicht lijkt, getuige b.v. de inleiding van Van Eijck,
mogelijk.
De uitvoerige vragenlijsten die aan elk hoofdstuk zijn toegevoegd zullen bij gebruik
van dit boek in het onderwijs wellicht hun vruchten afwerpen, ook al zullen vele

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

docenten waarschijnlijk aan hun eigen vragen de voorkeur geven. Voor zelfstudie
lijken ze, bij gebrek aan weerwoord, in ieder geval minder geschikt. En dit voorbehoud
geldt ook in zekere mate voor dit boekje als geheel, dat in zijn opzet met name op
groepsgebruik gericht lijkt te zijn en daarin zijn ontstaansgeschiedenis niet
verloochent. Deze vormt er tegelijk echter één van de beperkingen van.
Ger Groot
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Godsdienst
Johannes C. de Moor, Uw God is mijn God. Over de oorsprong van het
geloof in de ene God, Kok, Kampen, 1983, 86 pp., f 13,95.
Dit boekje, waarvan de titel ontleend is aan de vaak ten onrechte vergeten uitspraak
van Ruth (1:16), is de uitgewerkte versie van een rectorale rede op 6 december 1983
aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te
Kampen. Deze met een overstelpende hoeveelheid materiaal gedocumenteerde
toespraak (ze bevat liefst 267 voetnoten) stelt op een prettig leesbare wijze een uiterst
belangwekkend onderwerp aan de orde: waar ligt de oorsprong van het geloof in de
ene God van Israël? Om een goede uitvalsbasis voor zijn latere theorie te scheppen
beschrijft De Moor op boeiende wijze eerst de crisis van het polytheïsme in het
Laat-Bronzen Tijdperk, een periode die voor het Nabije Oosten loopt van ca. 1500
tot 1150 voor Chr. Aan de hand van verschillende documenten laat hij zien hoe in
Egypte en Babylonië, in mindere mate ook in Assyrië, een ontwikkeling valt aan te
wijzen in de richting van een henotheïsme: de vele goden zijn uitstralingen van de
Ene Scheppergod. De Kanaänitische samenleving bleek echter niet bij machte zich
te verenigen op de keuze voor één god. In het noorden koos men over het algemeen
voor Baäl (vgl. Ugarit), terwijl men in het zuiden trouw bleef aan El. In een poging
te bewijzen dat het geloof in de ene God van Israël niet een gedachte is die pas
opkwam in de Babylonische Ballingschap (6e eeuw voor Chr.), maar al veel eerder
te zien is bij de aartsvaders, kent De Moor groot gewicht toe aan een passage als
Genesis 35:1-4. Daar zou te vinden zijn hoe de god El door Jakob voor het eerst werd
vereerd als de Enige. Een belangrijke rol in de hele bewijsvoering speelt ook Mozes,
of liever: de ouders van Mozes. De vader van Mozes is dan aanhanger van El, de
God van Jakob; de moeder van Mozes vereert - getuige haar naam Jo-kebed - de god
Jahweh. Het roepingsverhaal van Exodus 3 identificeert beide godsnamen, zodat het
vanaf dan om dezelfde ene God handelt. Een onlangs gepubliceerde tekst uit Egypte
waarin de god
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Re zich presenteert als ‘Ik ben die ik ben’ is in dit verband natuurlijk razend
interessant (cfr. Exodus 3:14). De Moor acht het zelfs niet uitgesloten dat reeds
Abraham een god vereerde die werd aangeduid als Jhwh-el (cfr. Genesis 14:22;
21:33)!
Met dit boekje is een uiterst belangrijk vraagstuk in de actualiteit geplaatst. De
these van De Moor staat of valt mijns inziens met de historiciteit van die paar
bewijsplaatsen. Naar mijn mening vormen de ouders van Mozes vooralsnog een
zwakke schakel in het betoog; is de hypotheek die op hun schouders wordt gelegd
niet heel erg groot? Dit alles neemt niet weg dat ik van deze toespraak erg veel heb
geleerd en er bovendien zeer van heb genoten.
Panc Beentjes

M.A. Knibb, Het boek Henoch: het eerste of het Ethiopische boek van
Henoch, woord vooraf van A.S. van der Woude, Ankh-Hermes, Deventer,
1983, 156 pp., f 39,50.
In de periode tussen de 2e eeuw vóór en de 2e eeuw na Chr. zijn onder de naam van
bekende bijbelse figuren erg veel geschriften in omloop gebracht. Immers, door de
naam van een oudtestamentische held te laten prijken boven het geschrift wist de
auteur zich verzekerd van een grote belangstelling bij zijn lezers. Hij kon een
dergelijke aandacht best gebruiken, aangezien dit soort geschriften niet in de canon
van de Bijbel werden opgenomen. Henoch is de zevende afstammeling in de
genealogie van Adam. Doordat Genesis 5:24 bovendien zijn ‘ten-hemelopneming’
vermeldt, is te begrijpen hoe zich juist rondom zijn persoon een cyclus van
pseudepigrafische (in r.k. termen: apocriefe) geschriften heeft gevormd. Zo is er een
rabbijns compendium bewaard met tradities over deze aartsvader, stammend uit de
3e-4e eeuw na Chr., dat doorgaans wordt aangeduid als het Derde boek van Henoch,
ook wel de Hebreeuwse Henoch genaamd. Het zogeheten Tweede boek van Henoch
is bewaard gebleven in het Slavisch en staat daarom bekend als de Slavische Henoch.
Het oudste is echter het Eerste boek van Henoch, meestal aangeduid als de Ethiopische
Henoch. Dat de Ethiopische tekst niet de oorspronkelijke taal is waarin dit eerste
Henochboek is geschreven, bleek uit de verschillende Aramese Henochfragmenten
die men aantrof te midden van de zgn. Dode Zee-rollen. In het licht van deze
na-oorlogse ontdekkingen (1947) heeft de in Londen docerende M.A. Knibb, een
erkende autoriteit op dit gebied, in 1978 een nieuwe teksteditie verzorgd van de
Ethiopische tekst, die twee delen omvat. Het tweede deel (‘Translation and
Commentary’) is nu in het Nederlands vertaald, zodat dit boeiende pseudepigrafische
boek voor velen toegankelijk is gemaakt. Een ‘Woord vooraf’ door prof. dr. Van der
Woude uit Groningen geeft een overzicht van de inhoud. De Ethiopische Henoch
blijkt verre van een literaire eenheid te zijn; het bestaat in feite uit vijf kleine boekjes
die los van elkaar zijn ontstaan. Ze stammen uit verschillende tijden en plaatsen en
kennen bovendien nogal uiteenlopende geestelijke achtergronden. Het totale
Henochboek geeft ons aldus inzicht in de verscheidenheid van ideeën en opvattingen
die in het jodendom van de laatste eeuwen vóór het begin van onze jaartelling
heersten. De vertaling uit het Engels (door H.G. Nijk) is goed te noemen; toch zal
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de lezer af en toe moeite hebben met een aantal zaken. Wat betekenen bijv. de cursief
gezette woorden in de vertaling? Zijn het wellicht verbeteringen in de Ethiopische
tekst op grond van de Aramese vondsten bij de Dode Zee? Daarnaast komen er ook
ronde en vierkante haken voor in de vertaling. Een kleine toelichting bij deze drie
technische verschijnselen was zeker niet overbodig geweest. Datzelfde geldt voor
de afkorting alt. die in het overigens uitstekende notenapparaat voorkomt.
Waarschijnlijk duidt het op een alternatieve vertaalmogelijkheid. In het notenapparaat
van de hoofdstukken 6 en 7 zijn een aantal onnodige fouten geslopen, waar het gaat
om verwijzingen naar noten in voorafgaande hoofdstukken. In plaats van ‘hoofdstuk’
staat er namelijk telkens ‘noot’, zodat het wel erg merkwaardige verwijzingen zijn
geworden (zie p. 153, noot 1 en 5; p. 156, noot 2). De omslag van het boek is gesierd
met een gravure van Albrecht Dürer. Wat deze afbeelding voorstelt en of zij iets met
het onderwerp van dit boek te maken heeft wordt helaas nergens vermeld. Deze
detailkritiek staat gelukkig in geen verhouding tot de verrassende inhoud van het
Eerste Henochboek. Zonder meer geldt, dat er een wereld opengaat voor degene die
de tekst ter hand neemt.
Panc Beentjes
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Robrecht Michiels, Binnen het jaar. Het lijden en de dood van Jezus, Altiora,
Averbode/Apeldoorn, 1983, 175 pp.
In de feestbundel voor Harry van Pelt (Omwille van de mens, Averbode, 1980) schreef
Robrecht Michiels, de Leuvense nieuwtestamenticus, een korte bijdrage over het
lijden en de dood van Jezus: ‘Vere passus - Mens totterdood’ (pp. 48-66). Het
verlangen dit artikel nog eens in een uitvoeriger studie uit te werken heeft zich in
het schrijven van dit Cahier gerealiseerd. De titel van het boek verwijst naar het
gegeven uit het evangelie van Marcus dat aan het in vele opzichten zo revolutionaire
leven van Jezus binnen het jaar een einde werd gemaakt. In de eerste vijf
hoofdstukken van deze studie komen Jezus' lijden en dood ter sprake aan de hand
van de vier passieverhalen. Vragen we naar de oudste of meest oorspronkelijke vorm
van het passieverhaal, dan komen we terecht bij Marcus. Aan diens lijdensvertelling
wordt dan ook zéér uitvoerig aandacht geschonken. Nu kan men teksten altijd op
twee manieren lezen: synchroon, d.w.z. zoals de tekst thans voor ons ligt of diachroon,
d.w.z. het wordingsproces van een tekst achterhalen. In het laatste geval probeert
men dus de etappes, de verschillende lagen te achterhalen waaruit de betreffende
tekst in de loop van de tijd is opgebouwd. Enigszins oneerbiedig zou men het kunnen
vergelijken met het afpellen van de verschillende lagen van een ui. In zijn synchrone
lezing, die helaas slechts enkele pagina's beslaat (pp. 20-23), weet Michiels veel
interessante structuren bij Marcus bloot te leggen. Wat moeizamer is vervolgens de
diachrone lezing (pp. 23-45) van het lijdensverhaal, waarbij uiteraard met de nodige
hypothesen moet worden gewerkt. De lezer vindt hier beargumenteerd welke
tekstfragmenten (traditiestukken) Marcus voor zich heeft gehad toen hij aan het
componeren van zijn evangelie begon. Het tweede hoofdstuk (pp. 46-62) houdt zich
bezig met de kwestie hoe een aantal historische gegevens (de procedure voor het
Sanhedrin, het proces voor de Romeinse landvoogd Pilatus en de Romeinse kruisdood)
al een zekere interpretatie krijgen door de wijze waarop ze worden verteld en door
de context waarin ze werden opgenomen. Het derde hoofdstuk (pp. 63-86) toont wat
Marcus nu met al dat materiaal gaat doen, b.v. door citaten uit Psalm 22 op te nemen
en aan Jezus bepaalde titels toe te kennen, zodat de evangelist tot een heel eigen
inkleuring van de gegevens komt. Om te laten zien dat Marcus vaak ándere
theologische motieven benadrukt dan Mattheüs of Lucas worden de lijdensverhalen
van beide laatstgenoemden in een apart hoofdstuk onderzocht (pp. 87-106) en
hetzelfde doet Michiels met het passieverhaal volgens Johannes, dat weer andere
karakteristieken bevat (pp. 107-131). Hier had de schrijver zijn goed gedocumenteerd
verslag kunnen besluiten. Hij heeft echter de moed getoond om in het afsluitend
hoofdstuk (pp. 132-159) uitvoerig in te gaan op het ‘mysterie van lijden en dood’.
Met name de gedachten over de Geest zijn mij uit het hart gegrepen. Pastoraal gezien
liggen hier uiterst belangrijke gedachten die in de prediking, maar bij voorbeeld ook
bij stervensbegeleiding van fundamentele betekenis zijn voor een christelijk geloof
dat zijn Heer serieus wil nemen. Een studie waar ik met klem uw aandacht voor
vraag.
Panc Beentjes
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Sociologie
Marvin Harris, Waarom er niks meer deugt. Hoe de Amerikaanse Droom
een nachtmerrie werd, Ambo, Baarn, 1983, 188 pp., BF. 470.
‘Dit boek gaat over culten, misdaad, ondeugdelijke goederen en de kelderende dollar.
Het gaat over pornotheaters, sexboetieks en mannen die elkaar op straat staan te
zoenen. Het gaat over dochters die gaan hokken, op hol geslagen vrouwen, op de
lange baan geschoven huwelijken... Geweldmisdrijven verkeren op een ongekend
hoogtepunt. Kinderen kennen geen respect meer. Vandalisme viert hoogtij’. Zo begint
Marvin Harris zijn cultuurantropologische beschouwing over het hedendaagse
Amerika Waarom er niks meer deugt. Toon en voorbeeldkeuze doen vermoeden:
hier is een oude mopperkont aan het woord, de zoveelste vertegenwoordiger van het
slag mensen dat al sinds Nestor in Homerus' Ilias bij voortduring verkondigt dat het
‘vroeger allemaal beter was’.
Toch is de klaagzang van Harris daarmee niet af te doen; hij is er zelfs niet correct
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mee gekarakteriseerd. Want Harris doet wel degelijk méér dan te kankeren op het
heden. Hij probeert, als antropoloog, een samenhang te vinden in de verschijnselen
waardoor de hedendaagse samenleving (en niet alleen de Amerikaanse) wordt
geplaagd. En hoewel ook hij daarbij zeker geen uitputtend en definitief bevredigend
antwoord geeft, wijst hij in zijn boek toch een aantal perspectieven aan die interessante
doorzichten geven.
Zeer boeiend is bij voorbeeld zijn scherpe analyse van de feministische beweging
die, met haar bevrijdingsretoriek-pro-domo, ongewild de zwarte stedelijke bevolking
elke uitweg uit haar uitzichtloze situatie ontnam (doordat blanke vrouwen de
arbeidsmarkt steeds verder voor zich opeisten en daardoor zwarte mannen tot blijvende
werkloosheid veroordeelden). Boeiend is ook zijn analyse van de neergaande lijn
van de kwaliteit van industrieprodukten, als gevolg van de steeds verder uitgroeiende
industriële ‘oligopolies’ en de anonimiteit die daarmee in de verhouding van producent
(arbeider) en produkt werd geïntroduceerd. Arbeidsbesparingen in de produktiesector
zijn al decennia lang het wachtwoord en het arbeidsoverschot dat daarvan het gevolg
is geweest heeft geleid tot een mateloze groei van de dienstverlenende en
bureaucratische sector, óók, zo zegt Harris, binnen de ‘oligopolies’ zelf, die daarmee
steeds groter, logger en anoniemer werden.
Decentralisatie is dan ook de enige uitweg die Harris aan het eind van zijn boek
kan aanwijzen, decentralisatie vooral in de produktiesector. En het is hier dat de
mopperkont uiteindelijk hand in hand gaat met een weloverwogen ‘progressiviteit’
van linkse snit, wars van versluierende romantiek en vooral wars van alle
obscurantisme, dat zelf gevolg is ván, en onderdeel binnen, het algemene verval van
de westerse cultuur.
Harris' ‘oplossing’ is misschien niet zeer nieuw of opzienbarend en komt ook niet
verder dan een zeer algemene aanduiding. Het opstellen van een programma was
ook niet de opzet van het boek; veeleer ging het hem om een analyse van bepaalde
samenhangen in de wending die de westerse cultuur aan het doormaken is. Dat Harris
daarbij opmerkelijke zaken weet aan te wijzen staat buiten kijf; dat hij velen daarbij
tegen de schenen zal schoppen evenzeer. Maar in beide opzichten is Waarom er niks
meer deugt een lezenswaardig boek, dat in ieder geval de verdienste bezit dat het
aan het denken zet. Djuke Houweling zorgde voor een uitstekende Nederlandse
vertaling.
Ger Groot

Richard Gruneau, Class, Sports, and Social Development, Amherst, The
University of Massachuetts Press, 1983, 214 pp., £18,50/9,50.
Het feit dat Thorstein Veblens Theory of the Leisure Class tachtig jaar na de
oorspronkelijke publikatie nog steeds wordt beschouwd als een toonaangevend werk
zegt wel iets over het gebrek aan vooruitgang dat de sociologie van de vrije tijd
sindsdien heeft weten te boeken. Misschien is de enigszins frivole klank van de term
‘vrije tijd’ daar mede debet aan. Hoe dan ook, in deze studie over de sportbeoefening
probeert de Canadese socioloog Richard Gruneau het verschijnsel ‘vrije tijd’ opnieuw
te plaatsen binnen de historische, politieke en economische context die in de sociologie
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van de vrije tijd zo lang en zo opvallend heeft ontbroken. Daartoe worden door hem
allereerst de idealistische benaderingen van het verschijnsel ‘spel’ (Huizinga, Novak),
de economisch-deterministische benadering van Brohm en het technologisch
determinisme van theoretici van de post-industriële samenleving als Aron en Bell
bekritiseerd. Gruneau verwerpt zowel de karakterisering van het spel als exemplificatie
van de ‘ware vrijheid’ (een visie die niet inziet dat spel alleen kan plaatsvinden onder
bepaalde sociale voorwaarden) als die van ‘zuivere dwang’ (nl. als het volgen van
ogenschijnlijk transcendentale regels; een Durkheimiaanse benadering die het feit
negeert dat regels in een sociaal onderhandelingsproces tot stand komen). In Gruneaus
visie zijn sport en spel sociaal gedefinieerde instituties en hij probeert daarvan het
politieke aspect naar voren te halen door na te gaan hoe deze regels en definities tot
stand komen. De ‘strijd’ die zich rondom deze definitie van het spel af speelt kan in
verband worden gebracht met het uiteenlopend sociaal gewicht (‘differential
resources’) dat sociale groepen in de schaal kunnen leggen. ‘The effects of these
differential resources can be measured in the greater collective power of some agents
to “structure” play, games and sports in certain ways and to contour the range of
meanings and significations associ-
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ated with them’ (p. 53).
Vervolgens vindt dit theoretisch kader een toepassing in Gruneaus eigen case study
van de ontwikkelingen die zich de afgelopen twee eeuwen in Canada in de
sportbeoefening hebben voorgedaan. Hij laat zien hoe tegengestelde belangen tussen
de arbeidersklasse en de klasse van kapitaalbezitters in deze periode hebben geleid
tot de vorm van sportbeoefening zoals we die nu kennen.
Nu is het aanvoeren van klassenbelangen altijd een hachelijke zaak en ook Gruneau
weet mij op een aantal punten niet helemaal te overtuigen. Zo lijkt zijn klassebegrip
nogal moeilijk in overeenstemming te brengen met het humanistische perspectief
waarbinnen hij zich zegt op te stellen. Hoe komt het dat leden van eenzelfde klasse
dezelfde belangen delen, als ze dat al doen? Hoe moet een lid van een klasse worden
gedefinieerd? Worden deze belangen subjectief of objectief gedeeld? En is er, buiten
de socioloog, iemand die kan zeggen wat die belangen dan wel zijn? Deze problemen
worden door Gruneau niet voldoende beantwoord. Wel krijgen we op p. 169 een
nogal onduidelijke definitie van de term ‘klasse’ voorgeschoteld, maar de lezer kan
zich toch niet helemaal onttrekken aan de indruk dat ‘klasse’ alles kan betekenen
wat Gruneau maar wil dat het betekent.
Naast het begrip ‘klasse’ blijft echter ook het begrip ‘subject’ rijkelijk in het vage.
In navolging van C. Wright Mills will S. erachter komen hoe persoonlijke problemen
samenhangen met algemene vraagstukken, maar gaat niet in op de vraag hoe het
subject tot stand komt. Hij ziet mensen als bewuste, kundige, historische actoren (p.
22), maar al deze bepalingen helpen ons niet veel verder. Evenals Giddens verwerpt
hij de fenomenologie en de ethnomethodologie (p. 9), maar juist deze twee zouden
hem de helpende hand kunnen bieden bij het construeren van een theorie van het
subject. En waar de sociale definitie van sport en spel, zoals Gruneau suggereert,
een onderwerp van strijd is, daar zou juist de ethnomethodologie kunnen bijdragen
aan het inzicht in de wijze waarop deze strijd in concreto wordt gevoerd.
Zo zijn er nog enkele blinde vlekken in het boek aan te wijzen. Om te beginnen
is S.'s behandeling van de staatsbemoeienis in de organisatie van de sport tamelijk
schetsmatig. Dit kan ongetwijfeld in later werk verder worden aangevuld, maar men
vraagt zich af hoe zijn staatstheorie eruit zou kunnen zien. Ten tweede zou zijn
doelstelling ook een behandeling vereisen van de wijze waarop de sport zich in de
Sovjetunie en in Oost-Europa heeft ontwikkeld. In een voetnoot op p. 190 vermeldt
hij dit vraagstuk wel en geeft toe dat dit nog nader onderzoek behoeft, maar lijkt er
tegelijk van uit te gaan dat de Sovjetunie wat dit betreft minder interessant is, sinds
dit land lid is geworden van het Internationaal Olympisch Comité; dat is nauwelijks
overtuigend. En tenslotte gaat hij evenmin in op de vraag hoe het onderscheid tussen
de seksen binnen de verschillende organisatievormen van de sport heeft doorgewerkt,
maar stelt een nader onderzoek daarvan in het vooruitzicht. Wij wachten resultaten
ervan met grote belangstelling af.
Ondanks deze punten van kritiek vormt Gruneaus verhandeling over de theorie
van sport en spel en zijn case study van de Canadese situatie stimulerende literatuur.
Het boek is verplichte leesstof voor iedereen die zich interesseert voor de sociologie
van de sport en zal anderen er hopelijk van weten te overtuigen dat dit terrein niet
langer zo schandalig mag worden verwaarloosd als tot nu toe het geval is geweest.
Peter Corrigan (Dublin)
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Literatuur
Fernand Auwera, Uit het raam springen moet als nutteloos worden
beschouwd, Manteau, Antwerpen, 1983, 186 pp., BF. 515.
Eind oktober 1983 kon men in de kranten lezen dat op een bijeenkomst van
Nobelprijswinnaars in Parijs door Sir Medawar (Nobelprijs geneeskunde 1960) rond
de eeuwwisseling een gemiddelde levensverwachting van 90 jaar voorspeld werd in
een aantal landen. In zijn laatste roman heeft Auwera daarop anticiperend er 10-20
j. bijgedaan. Het kader ervoor is het home ‘Semper Vivax’, waarvan Axel Woestewey
de directeur en Pipo Himmelsorge de regisseur is van de dromen van de rijke oude
mensen die er verblijven. Die blijven er merkwaardig lang en bijzonder gelukkig in
leven, juist omdat ze er hun dromen echt kunnen bele-
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ven. De roman is echter niet alleen een geriatrische utopie, maar ook een spannende
thriller, terwijl de kern gevormd wordt door het verdriet van de hoofdpersonages
Pipo en Axel. Dat verdriet wordt door veel sex onder controle gehouden, maar geen
enkel condoom blijkt ertegen bestand. Zoals een Dimitri Frenkel Frank verstaat ook
Auwera de kunst om veel ironie te mengen in de beschrijving van de scabreuze
toestanden waarin hij zijn personages doet terechtkomen. Toch vind ik dat de
gevoelens bij Auwera minder geacteerd worden dan bij D.F. Frank. Dit tragi-komische
verhaal over mensen die maar zichzelf kunnen zijn in de gedroomde rol van een
ander zou men ‘het verdriet van Auwera’ kunnen noemen. Het verdriet is echt, de
remedies ertegen verzonnen.
J. Gerits

Han Suyin, Wachtend op de dageraad, vertaald door Mariëlla de
Kuyper-Snel, J.H. Gottmer, Haarlem/Bruna, Aartselaar, 1982, 574 pp.,
BF. 750.
Han Suyin weet de lezer continu te boeien met dit lijvig en gedetailleerd verslag over
de onafwendbare opkomst van de communistische revolutie in het China van de jaren
veertig tot en met het einde van de Vietnamese oorlog. Storend in deze Nederlandse
vertaling is wel eens de gebrekkige zinsopbouw.
Dokter Jen Jong, chirurg en neutraal personage, houdt vast aan zijn plichten als
arts tegenover het Chinese volk. Hij leert ons de moeilijkheden kennen die het Huis
van de familie Jen met zijn traditionele hiërarchie moet overwinnen bij de grote
omwenteling. Op flexibele wijze verwelkomen zij het communisme en aanvaarden
de opkomst van de arbeidersklasse. Dit na de corruptie van het Tjiang K'ai-sjek-regime
en de Kwo-mintang.
Stephanie Ryder is Amerikaans journaliste in China. Met haar open natuur staat
ze eerst aarzelend en later vol bewondering voor de hardnekkige strijd van het Chinese
volk. Na haar huwelijk met Jen Jong en enkele harmonische jaren samen groeit er
een verwijdering tussen deze twee mensen. Stephanie vreest haar eigen identiteit te
verliezen en kan zich niet meer volledig achter het enthousiasme van haar man zetten.
Ook van-
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wege de Chinezen blijft er een stille achterdocht voor deze Amerikaanse wier regering
de Chinese revolutie vijandig gezind is. Wanneer Jong als rechts-georiënteerde door
zijn communistische partij veroordeeld wordt keert Stephanie, uit
veiligheidsoverwegingen, naar huis terug. Maar ook in de VS heerst dezelfde
achterdocht en voert Mc Carthy dezelfde zuiveringen door als in China. Stephanie
wordt door de CIA duchtig onder handen genomen. Stilaan echter wordt Amerika
gedwongen zijn mening over het Chinese communisme te herzien en de
handelsembargo's worden geleidelijk aan opgeheven. Wat in 1982 door Han Suyin
wordt voorspeld blijkt in de nabije toekomst bewaarheid te worden, nl. dat de
Chinezen hun wapens in de VS aankopen.
R. Biesmans

Willy Spillebeen, Doornroosjes honden, Manteau, Antwerpen, 1983, 94
pp., BF. 295.
Deze novelle gaat over een meisje van wie de moeder na een echtscheiding in de
verdekte prostitutie terechtkomt. Een tijd lang vindt de moeder een houvast in een
relatie met een Algerijn. Tot ook die plots verdwijnt om in zijn dorp de plaats van
zijn gestorven oudste broer te gaan innemen. Het meisje Cindy, ondertussen 10 jaar
geworden, pleegt zelfmoord. Het vertelstandpunt in dit tragische kortverhaal is dat
van het van acht naar tien jaar evoluerende meisje Cindy, met alle beperkingen inzake
kennis van de volwassenen en hun wereld die dat meebrengt. Er wordt meer
gesuggereerd dan gezegd. Op poëtische wijze wordt de omgang verwoord van het
meisje met haar harlekijn, haar hond Tristan en haar lappenpop Aisja. Misschien is
de wereld van een tienjarige minder beperkt en de beleving ervan minder naïef dan
hier wordt voorgesteld. Door de sprookjesachtige voorstelling van Cindy's situatie
wordt het contrast intenser met het realisme waarmee het meisje op mechanische
wijze de slaappillen slikt om nooit meer wakker te worden. Spillebeen heeft in deze
novelle literatuur gemaakt van het verdriet van vele kinderen en jeugdigen. In de
hoop wellicht dat volwassen lezers het ter harte zouden nemen?
J. Gerits

Literatuurwetenschap
Jonathan Culler, Barthes, Fontana, Glasgow, 1983, 128 pp., £1,75.
In zeer kort bestek biedt Jonathan Culler ons hier een kennismaking met Roland Bar
thes, waarbij hij zich met name op diens literatuurkritische en -theoretische rol
concentreert. Op zich een terechte keuze: het is ongetwijfeld het gebied waarop
Barthes het meest heeft betekend. Toch blijft het boekje enigszins onbevredigend;
Culler lijkt zich wel erg aan de oppervlakte van het verschijnsel ‘Barthes’ te hebben
gehouden, een beperking die niet uitsluitend aan plaatsgebrek mag worden geweten.
In een niet zeer veel ruimer bestek wist Henk Hillenaar in zijn inleiding tot Roland
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Barthes (Van Gorcum, Assen, 1982) aanzienlijk dieper tot diens denkwereld door te
dringen. Voor het Nederlands taalgebied verdient de laatste dan ook de voorkeur
boven het nu besproken boekje; voor een verder gaande, maar ook veel moeilijker
leesbare studie zij men verwezen naar het hier al eerder gerecenseerde boek van
Annette Lavers, Roland Barthes, Structuralism and After (Methuen, London, 1982).
Ger Groot

Herman Servotte, T.S. Eliot, Four Quartets, vertaald, ingedeeld en van
commentaar voorzien door Herman Servotte, DNB, Antwerpen, 1983,
189 pp., BF. 495.
‘Omdat dit bespiegelende gedicht zijn kracht vooral dankt aan een uitzonderlijke
preciesheid in de woordkeuze, heb ik er in de eerste plaats naar gestreefd in het
Nederlands woorden te gebruiken die zowel in hun betekenis als in hun gevoelswaarde
met de oorspronkelijke gelijkwaardig zijn’ (p. 29). De auteur bracht in deze tweede
druk een veertigtal correcties aan, waardoor zijn uitstekende vertaling nog aan
preciesheid wint. Verder heeft hij de bibliografie en de voetnoten aangevuld. Een
opvallend verschil met de eerste uitgave is dat de Nederlandse vertaling dit keer recto
gedrukt staat waardoor ze de bovenhand haalt op het origineel. Er zijn ook twee
vertaalde fragmenten van de Four Quartets door Michel van
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der Plas en Bert Voeten opgenomen. Hiermee krijgt de lezer een vrij representatief
beeld van de Nederlandse vertalingen van dit werk. De druk vertoont jammer genoeg
de sporen van een inflatoire tijd, zowel wat papier, lettertype en, zoals te verwachten,
de prijs betreft. Stond de eerste uitgave op een eenzame hoogte in het landschap van
de Eliot-vertalingen, dan vormt deze herdruk een waardig sluitstuk op het onlangs
verschenen T.S. Eliot, Gedichten. Keuze uit zijn poëzie met commentaren,
samengesteld door W. Bronzwaer, Ambo (Baarn) 1983. Naar aanleiding van de eerste
uitgave schreef ik in Streven (maart 1975): ‘H. Servotte maakte voor ons niet alleen
een moeilijke tekst transparant, maar leerde ons vooral poëzie op een nieuwe wijze
lezen en smaken’. Bij het herlezen van de begeleidende essays kan ik dit oordeel
hier met klem bevestigen.
H. Roeffaers

Jaap Goedegebuure e.a., Kritisch Akkoord 1983, Manteau, Antwerpen,
1983, 146 pp., BF. 455.
In de keuze uit essays verschenen in Noorden Zuidnederlandse tijdschriften in 1982
wordt aandacht gevraagd voor twee auteurs, die tot het fonds van uitgeverij Manteau
behoren, nl. Cyriel Buysse (met een bijdrage van A.M. Musschoot over het in 1981
apart opnieuw uitgegeven Tantes) en Paul de Wispelaere, Belgisch Staatsprijswinnaar
in 1980 (met een overzichtsartikel van zijn gehele oeuvre door H. Bousset en een
bespreking van het tweeluik Mijn huis is nergens meer en Tussen tuin en wereld door
M. Janssens). Invloed van de idealistische filosofie van R.W. Emerson op Couperus,
vnl. in zijn romans Extaze, Eline Vere en Metamorfoze wordt nagegaan door Jan
Fontijn, terwijl H. Verhaar het naturalisme van Couperus vergelijkt met dat van Zola.
Daarbij concludeert hij dat Zola in zijn romans pretendeerde de fataliteit op een
pseudo-wetenschappelijke manier te bewijzen, terwijl Couperus geen last had van
theorieën en zich daarom een beter mensenkenner en subtieler schrijver getoond
heeft.
Met een korte passage uit Het verzonkene van Jeroen Brouwers als concreet
vertrekpunt beschrijft Rob Schouten vijf aspecten die het oeuvre van deze auteur
bepalen en op tegenstrijdigheden berusten. Wie alleen een kloppende, logische wereld
wil, schiet met de literatuur van Brouwers niet veel op. M. de Vos heeft de meer dan
30 columns, recensies en artikelen verschenen n.a.v. Bezonken rood op een rijtje
gezet. Het discussiepunt was het verband tussen fictie en werkelijkheid en de
geloofwaardigheid van een schrijver. In haar in 1981 gepubliceerde boek Zes jaren
en zes maanden heeft Lydia Chagoll, die o.m. in hetzelfde kamp Tjideng als Brouwers
gezeten heeft, een documentair en uiteraard subjectief verslag gemaakt over haar
ervaringen. Lectuur van dat boek had vele oprispingen van tegenstanders van
Brouwers overbodig gemaakt. Het openingsessay is van de hand van J.J.A. Mooij.
‘Literatuur en ethiek’ geeft de verschillende opvattingen weer over de inbreng van
morele overwegingen bij de beoordeling van literatuur. Zelf twijfelt hij er niet aan
dat aan de literaire verbeelding ook een morele waarde moet worden toegekend,
maar hij geeft meteen aan hoe moeilijk het is om die te bepalen. Gegevens over de
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auteurs en over de geciteerde tijdschriften sluiten zoals gewoonlijk deze bloemlezing
af.
J. Gerits

Theater
Christiane Gallenca, La Dupe élisabéthaine ou l'homme trompé, Didier
Erudition, Paris, 1982, 593 pp., FF. 220.
Dat de nar, de ‘fool’ in het Elizabethaanse drama behalve een dramastructureel type
ook een sociale constante vertegenwoordigt, is al langer bekend. Het vernieuwende,
verruimende aspect dat S. in deze studie aanbiedt, is: als sociaal-maatschappelijk
type op te vatten elk personage dat zich niet doorzet, als verliezer het conflict verlaat,
bedrogen wordt of zich door eigen toedoen bedriegt. Het is een afwijzingsmodel
binnen een sociale realiteit en de frequentie waarmee het motief voorkomt, suggereert
een belangrijker functie en betekenis binnen de toenmalige maatschappij. Via de
talloze vormvarianten (naar periode, naar genre, naar auteur) gaat S. op zoek naar
de historische continuïteit die ze situeert in de ethische en religieuze contexten. Het
model blijkt te passen in een ironisch wereldbeeld waaraan het drama de sterkste
expressie
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heeft gegund met varianten voor komedie en tragedie, gedemonstreerd aan alle
Elizabethaanse en Jacobijnse auteurs (van Marlowe tot Ford, met Shakespeare toch
ongelukkig uitgespaard). Deze typefiguur staat niet geïsoleerd, wordt niet
geridiculiseerd, is geen eenzaam doelwit; via haar functie en lotgevallen wordt een
systeem onder ogen genomen waarvan vooral het dogmatische gehalte onder spervuur
komt te liggen. Daardoor wordt een waardencode labiel gemaakt en het effect is
minder een destructieve impuls voor loslopende soortgenoten dan een constructieve
reflectie op een humanistische levensopvatting.
C. Tindemans

Margot Heinemann, Puritanism and Theatre. Thomas Middleton and
Opposition Drama under the Early Stuarts, Cambridge UP, Cambridge,
1982, pb., 300 pp., £6,95.
Terecht tref je Middleton slechts in de ondertitel aan; mag hij hier toch centraal
behandeld worden, hij is die aandacht historisch-dramaturgisch slechts waard omdat
hij aan de maatschappelijk-religieuze strekking van het (Britse, let wel) ‘puritanisme’
de duidelijkste uitdrukking heeft gegeven. Daarom staat deze beweging (pertinent
voorloper van wat in de 18e eeuw zich tot burgerlijkheid ontwikkelt) in het
middelpunt; terwijl haar activiteit en mentaliteit globaal op een wijze van leven en
een opvatting van maatschappelijkheid gericht waren, ontkwam het theater niet aan
haar opiniërende kritiek. Dat het Puritanisme zich als anti-theater-lobby gedragen
heeft, is historisch beslist te corrigeren; middels Middleton kan S. aantonen dat van
drama en theater juist gewiekst gebruik werd gemaakt om de eigen ideeën te
verspreiden. Deze studie verzamelt alle denkbare elementen, vooronderstelt wel
grondige kennis van het theatrale en andere tijdspanorama, verbindt denk-categorieën
van een generatie met sociologische categorieën van het theaterbedrijf en weet precies
aan te geven op welke subtiele wijze het puriteinse ideeëngoed werd ingedruppeld,
daarbij uiteraard ook de antipuriteinse campagnes in het drama en op het theater
zorgvuldig meesignalerend.
C. Tindemans

Richard Brinkmann u.a., Hrsg., Theatrum Europaeum. Festschrift für
Elida Maria Szarota, Wilhelm Fink, München, 1982, 648 pp., DM. 160.
E.M. Szarota, Poolse barokstudax met een Europese biografische achtergrond, is 70
geworden en haar buitenlandse vakgenoten staan hier in de rij om als felicitatie hun
eigen visies en standpunten mee te delen binnen het werkveld waarin zij zich
onderscheiden heeft. Uiteraard is het resultaat erg erudiet en met name een ruim
aantal opstellen over het Jezuïetendrama geeft belangrijke kennisaanvulling. Uit de
Nederlanden hebben de betreurde L. Rens (Antwerpen; een bericht over de
genologische categorisering van het 17e eeuwse drama), Th. van Oorschot (Nijmegen;
over Jezuïetenkatechismusspelen te Keulen), F. van Ingen (Amsterdam; over
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Gryphius) en E. Verhofstadt (Gent; een sociopsychologische studie van een
Hofmannsthalsprookje) meegewerkt. Bont is het spectrum dat van de 16e tot de 20e
eeuw reikt en daardoor vakkundig hulde brengt aan een breedhumanistische en
dramaturgisch-intensieve belangstelling, die passend-eerbiedig beoordeeld wordt in
een presentatie van haar eigen publikaties.
C. Tindemans

Thérèse Malachy, La mort en situation dans le théâtre contemporain, A.-G.
Nizet, Paris, 1982, 93 pp., FF. 38,50.
Dat de dood, ook in het drama een thema van alle tijden zij het meer als feit dan als
reflectie) na 1945 een kwalitatieve wijziging in behandeling en gestalte heeft
ondergaan, lijkt meer dan plausibel; dat dit gegeven in zo weinig bladzijden ook
maar bij benadering rechtvaardig kan worden verkend, is uitgesloten. Wat S. aan
codificatie ontwerpt (exorcisme en onsterfelijkheid) en meer specifiek naspeurt in
M. de Ghelderode, J.P. Sartre, S. Beckett en E. Ionesco, blijf dan ook een wat gerekte
kreet, een reeks weinig stoute beweringen die niet geadstrueerd of bijgelicht kunnen
worden. Met de gedachte dat de dood thans veeleer als ‘spektakel’ geïntegreerd wordt
(met Tadeusz Kantor als eminent getuige) en dat daardoor andere confrontatie- en
receptienormen beschikbaar zijn gekomen, valt in elk geval aan een belangrijke
uitbreiding van deze impuls te denken.
C. Tindemans
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Ludger Lütkehaus, Friedrich Hebbel. Maria Magdalene, Wilhelm Fink,
München, 1983, 167 pp., DM. 12,80.
Als begeleidingsboek bij de tekststudie gedacht, probeert deze uitgave de historische
waarde en identiteit van Hebbels meest bekende drama (1843) te verbinden met een
interpreteerbaarheid die de tekst ook vandaag zijn gezag en functie waarborgt.
Eenvoudig is dat niet en, zoals bekend, is de afwijzing van een kritisch geprojecteerde
burgerlijkheidsevocatie heel wat makkelijker. Daarom helpt de ontstaansgeschiedenis
van deze tekst de grondintentie te verklaren: Hebbel gaat in de clinch met
moreel-ethische codenormen van zijn generatie. S. onderwerpt alle personages aan
zorgvuldige dissectie en verantwoordt grondig de dualiteit van de genre-aanduiding
(‘ein bürgerliches Trauerspiel’). In een documentendeel staan vele historische
receptieteksten afgedrukt die de geest en het vormbewustzijn van die 19e eeuw
weergeven, afgerond met de manier waarop de Hebbelfilologie met dit object
omgegaan is.
C. Tindemans

Hans Wagener, Carl Zuckmayer, C.H. Beek, München, 1983, 190 pp., DM.
14,80.
Omdat in de laatste decennia C. Zuckmayer in de dramakritiek wat kneuzingen
opgelopen heeft, tracht S. deze auteur een nieuw beeld op te dringen en hem, stap
voor stap in elke levensfase daartoe gegevens aandragend, als een nieuwsoortig
metafysicus te fatsoeneren. Deze poging oogt goed omdat deze vooringenomenheid
er hoe dan ook in slaagt in de vertrouwde bestsellers (Der Hauptmann von Köpenick,
Des Teufels general) evenzeer als in de minder aansprekende maar dramaturgisch
minstens even interessante pogingen (Der fröhliche Weinberg, Schinderhannes, Der
Gesang im Feuerofen) nieuwe aspecten te releveren. Uiteindelijk blijft Zuckmayer
toch veeleer een getemperd conservatief die net genoeg tijdsgevoel heeft gehad om
pikante motieven een attractieve verpakking mee te geven; tegelijk is daar ook een
dramasociologisch reliëf aan toe te kennen dat ook in een immanente
dramageschiedenis wel nooit te verwaarlozen is.
C. Tindemans

Armin Stolper, Poesie trägt einen weiten Mantel, Henschel, Berlin, 1982,
186 pp., DDR M. 6.
De luchtig-opgeklopte schertsnonchalance die S. al in zijn vroegere essays over het
(en zijn eigen) drama bleek te beheersen, is dit keer omgezet in
grappigheid-met-onder-toon, in pretentieloze versjes met satirische stekels, in
bestellingsteksten die schommelen tussen cynische pose en kritisch sarcasme. Over
alles heen gestrooid liggen gelegenheidszinnen die de koele ernst van de sneer of de
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antipointe listig uitdrukken. Groen licht voor de regiemtrouwe, de hoge kunst van
de waarheid-langs-de-neus-weg, een workshop van de voetnoot.
C. Tindemans

Michael Cordner, ed., The Plays of Sir George Etherege, Cambridge UP,
Cambridge, 1982, 341 pp., hc. £21, pb., £7,50.
Anthony G. Henderson, ed., The Comedies of William Congreve, Cambridge
UP, Cambridge, 1982, 407 pp., hc., £21, pb., £7,50.
Deze geannoteerde edities van de belangrijkste dramateksten van twee grote Britse
auteurs uit de 17e eeuw trachten een daterend oeuvre weer toegankelijk te maken
voor een ruimer publiek. Etherege (1636-1692), bonvivant en diplomaat, schrijft de
‘comedy of manners’, een droomwereld van de grappige, gevatte galant, gebaseerd
op de voorkennis van zijn publiek. De zin voor karikatuur, het doorprikken van
conventie, het briljante taalspektakel zonder boosheid, wel trefkracht, blijven in The
comical Revenge (1664), She Would If She Could (1668) en The Man of Mode (1676)
best genietbaar. Congreve (1670-1729) ademt nog Ethereges geest maar gaat de
satirische kant uit, de afstraffing van menselijke zwakheid, onderweg naar een
burgerlijke mentaliteit, met een gewijzigde functie voor de vrouw, met perfectie in
de sociale interactie en de dialogische precies- en precieusheid. Beiden zijn het
instrumentalisten voor wie het drama enkel als draagvlak dient voor dialogische
puntigheid, karikaturisering van sociale typen, speelsheid van situaties en
beterwetende goedlachsheid van het publiek. Prachtige voorbeelden van het soort
vrijblijvend maar uiterst vakkundig vermaak, vóór de meer ernstige gebeurtenissen
voorgoed de pret verstoorden in de Britse wereld.
C. Tindemans
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Film
R. Eekhof, R. Visschedijk (uitg.), Dageraad van een nieuwe cinema. De
geboorte van de Nouvelle Vague, Uitgave Cinemathema, Amsterdam, 1983,
128 pp.
Ter begeleiding van een jaarlijks project, bundelt Cinemathema enkele klassieke
teksten die het verschijnsel Nouvelle Vague belichten en die geconfronteerd worden
met bijdragen oorspronkelijk voor deze verzameling geschreven. Zo treft men Bazin,
Astruc en Truffaut naast een reflectie van Susan Sontag gewijd aan Godard en een
opstel van Edward Buscombe gewijd aan de auteurspolitiek. Jan Simons schreef een
mooi essay over - eveneens - Godard en ikzelf probeer de esthetische en ethische
karakteristieken van Bazins geschriften te plaatsen. Het geheel vergt van de lezer
heel wat opvulwerk, vrees ik, dat door de inleiding niet helemaal opgevangen of
gestructureerd wordt. Een en ander kan echter gebeuren door de lectuur van de Versus
8, 1983, dat voor een groot deel gewijd is aan de auteurspolitiek en verder ingaat op
problemen die hier (o.m. door Buscombe, Simons en mezelf) aangestipt worden.
Eric de Kuyper

J. Aumont, e.a., Esthétique du Film, Editions Nathan, Paris, 1983, 223 pp.
Aangekondigd als een ‘panorama complet de la théorie et de l'esthétique du film’ en
bestemd voor mensen die met filmstudie beginnen of op lager niveau over film
doceren, is dit boek inderdaad een handige bloemlezing voor beginnelingen. Toch
is er wel enige voorkennis vereist. Wie over hedendaagse filmtheorie schrijft, kan
(zeker in Frankrijk) niet om Christian Metz heen. Hoofdstuk 4 en 5 zijn dan ook op
het semiologische en psychoanalytische werk van Metz geënt (de hoofdstukken
dragen zelfs ‘zijn titels’, Cinema et Langage en Le film et son spectateur). Ze vormen
een goede inleiding in de hedendaagse filmtheorie, maar om Metz en zijn sterk
gestructureerd taalgebruik te snappen, is er toch wel iets meer nodig. Naar dat ‘meer’
maakt deze inleiding de beginneling alvast benieuwd. In het hele boek wordt de
strakke theorie versoepeld door een populariserende optiek. In het hoofdstuk
‘Montage’ worden b.v. pogingen gedaan om het begrip montage uit te breiden (door
camerabewegingen en aanwezigheid van andere factoren in het beeld ook tot de
montage te rekenen). Dat is een tweede ‘nieuwsgierigmakende’ beweging van het
boek. De vulgarisering of vereenvoudiging daagt de theorie opnieuw uit. Zeker
lezenswaard dus, alzij het niet altijd voor die mensen voor wie men dacht te schrijven.
Paul Verstraten

Kunst
K. Wolbert, Die Nackten und die Toten, Anabas Verlag, Giessen, 1982,
269 pp., (rijk geïll.), DM. 39.
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Met Arno Breker als voornaamste exponent, heeft de beeldhouwkunst onder het
nazisme een zeer aparte plaats en functie ingenomen. Opvallend zijn het nadrukkelijk
vooropstellen van het (vnl. mannelijke) naakt, de Griekse voorbeelden, en het
aanleunen tegen de sport-ideologie. Doch S. komt er klaarblijkelijk niet uit. Zijn
overvloedig gebruik van commentariërende en ‘kritische’ teksten uit de periode zelf,
zijn kunsthistorische uitweidingen, brengen hem - en de lezer - niet veel verder dan
een herhaald aanstippen van het vreemde van dit verschijnsel. Als lezer krijg je de
indruk dat het ‘taboe’ waaruit deze plastiek haar obsessionele zeggingskracht put,
de onderzoeker in gelijke mate verlamt. Een psychoanalytische ideologisch-kritische
benadering van zo'n verschijnsel, zoals Theweleit geprobeerd heeft in zijn
Männerphantasien, zou Wolbert in staat gesteld hebben toch iets meer van dit
mechanisme bloot te leggen. Nu blijft het een vrij chaotisch en onsystematisch
gedwarrel en gefladder. De vele illustraties - tot vervelens toe herhalingen van
eenzelfde thema - schreeuwen om een analyse.
Eric de Kuyper
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Ward Ruyslinck, Open beeldboek, Manteau, Antwerpen, 1983, 170 pp.,
geïll., BF. 370.
Ondanks zijn zeer grote literaire bedrijvigheid is Ward Ruyslinck in eerste instantie
nog altijd Raymond De Belser, adjunct-bibliothecaris van het Museum
Plantin-Moretus te Antwerpen, waar hij het Prentenkabinet leidt. Ruyslinck is er al
dertig jaar werkzaam en mag dan ook een expert genoemd worden op het domein
van de grafiek. Vanaf de jaren '70 heeft dat ook geleid tot een aantal bijdragen in
catalogi van tentoonstellingen, kunstalbums en kunsttijdschriften. Die werden nu
samengebracht in ‘Open beeldboek’. Behalve korte stukjes over J. Gorus, J. De
Meester, E. Ausloos, G. Maclot en A. Goezu, bevat het langere bijdragen over
Landuyt, Permeke, Rops, Rassenfosse en Minne en twee essays: ‘Het Vlaamse dorp
in de grafiek’ en ‘Hypocrisie en ijdelheid in het profane portret’. Open beeldboek
besluit met de heruitgave van zijn in 1977 geschreven monografie over de in Duitsland
in 1950 vrijwel vergeten gestorven portrettist Valentijn van Uytvanck. De benadering
van het werk van grafische en plastische kunstenaars is - hoe kan het anders - erg
literair. Ruyslincks taal is bijzonder rijk aan typerende adjectieven en aan citaten uit
de wereldliteratuur. Zijn verwantschap met cultuurpessimististische geestesgenoten
als een Landuyt b.v. zorgt ook voor een sterke inleving in hun kunst. Tweemaal
citeert Ruyslinck volgens principe van Georges Braque: ‘j'aime la règle qui corrige
l'émotion, j'aime l'émotion qui corrige la règle’. Zo kijkt Ruyslinck inderdaad ook
tegen de kunst van zijn tijd aan: niet abstract evaluerend, maar emotioneel betrokken
mee creërend.
J. Gerits
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binnenkant achterplat

Personalia
Raoul Bauer, geboren 1944. Studeerde geschiedenis aan de KULeuven. Promoveerde
aan de Rijksuniversiteit Utrecht op een proefschrift over A.J. Toynbee (uitgegeven
in eigen beheer). Publiceerde Kleio tot leven gebracht. Levende geschiedenis in de
films van Federico Fellini. Docent Cultuurgeschiedenis aan de Hogere Instituten
voor Architectuur en Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent.
Adres: Hof-ten-Berglaan 50, B-2670 Puurs.
Goedele De Keersmaeker, geboren 1959. Licentiaat politieke en sociale
wetenschappen. Verricht studiewerk bij het nationaal sekretariaat van het Vlaams
Aktiekomitee tegen de Atoomwapens.
Adres: Gemeentestraat 183, B-3200 Kessel-Lo.
Jaak De Maere, geboren 1942. Doctor in de Germaanse filologie. Promoveerde in
'80 op een proefschrift over Theun de Vries. Is diocesaan inspecteur van het bisdom
Mechelen. Publiceert o.a. in Dietsche Warande & Belfort Ons Erfdeel.
Adres: Puursesteenweg 199, B-2680 Bornem
Roger Lenaers s.j., geboren 1925. Licentiaat filosofie, theologie en klassieke filologie.
Verzorgt klassieke teksten voor het middelbaar onderwijs en geeft godsdienst aan
het Lemmens- en het Paridaens-instituut, beide te Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
Leo J. O'Donovan s.j., geboren 1934. Professor Systematische theologie aan de
Weston School of Theology, Cambridge, MA, USA. Auteur van A World of Grace.
An Introduction to the Themes and Foundation of Karl Rahners Theology, 1980.
Adres: Weston School of Theology, 3, Phillips Place - Cambridge, MA 02138,
USA.
Ignacio Sotelo, hoogleraar aan de vrije universiteit Berlijn.
Adres: redactie.
Herman Van der Wee, geboren 1928. Hoogleraar in de Sociale Wetenschappen en
de Economische Geschiedenis aan de KULeuven. In 1980 ontving hij de vijfjaarlijkse
E. Solvay-prijs, in 1981 werd hem de Francqui-leerstoel Humane Wetenschappen
toegewezen.
Adres: Ettingestraat 10, B-2278 Sint-Pauwels.
Toon Vandevelde, geboren 1952. Studeerde economie en filosofie aan de KULeuven.
Wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit TEW van de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Oude Baan 422, B-3000 Leuven.
Paul Verstraten, geboren 1957. Studeerde te Nijmegen; maakte een scriptie over de
adaptieproblemen van roman naar film. Publiceert in Skrien en Versus. Geeft colleges
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over filmtheorie in Amsterdam en Nijmegen. Trad als acteur op en werkt momenteel
als scenarist mee aan een film.
Adres: Groesbeeksedwarsweg 301, NL-6521 DK Nijmegen.
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De orthodoxie van de bevrijdingstheologie
Georges De Schrijver
Op 22 maart maakte het informatiecentrum over Latijns-Amerika (DIAL) de tekst
bekend van de 10 opmerkingen die de Congregatie van de Geloofsleer een jaar
geleden formuleerde tegen de bevrijdingstheologie van de Peruviaanse theoloog
Gustavo Gutiérrez. Die tekst, waarin vooral de marxistische invloed op de
bevrijdingstheologie aan de kaak wordt gesteld, werd in de loop van 1983 aan de
bisschoppen van Peru voorgelegd en daar bediscussieerd. Het vermoeden dat het
hier om een toetsing van de orthodoxie van de bevrijdingstheologie in haar geheel
gaat, wordt bevestigd door een ‘confidentiële studie’ die Kardinaal Ratzinger, prefect
van de Congregatie van de Geloofsleer, over het dwaalleerkarakter van de
bevrijdingstheologie heeft gemaakt en die (buiten zijn weten) in het Italiaanse
tijdschrift 30 Giorni is gepubliceerd. Aangezien de studie slechts een voorbereiding
is op een definitieve stellingname en opgesteld is in de vorm van een gedocumenteerd
betoog, kan men volgens de traditie van het theologisch onderzoek ermee in gesprek
treden. zijneemt niet alleen Gustavo Gutiérrez op de korrel, maar uitgebreider nog
Jon Sobrino, de auteur van een ‘Latijnsamerikaanse’ christologie en Jezus in
Latijns-Amerika. Ik wil hier vooral de vragen bekijken die aan de orthodoxie van
Sobrino worden gesteld, om daarna heel even aan te stippen welke de gelijklopende
punten zijn in het onderzoek rond Gutiérrez.
De redactionele titel van Ratzingers studie in 30 Giorni luidt: ‘Ik leg u uit wat
bevrijdingstheologie is’1. Een blikvanger, die echter goed de intentie weergeeft. In
de bevrijdingstheologie zijn verschillende strekkingen aanwezig, zegt Ratzinger,
gaande van heel marxistische posities tot bewegingen die zich in de kerkleer van
Medellín en Puebla inschakelen, maar het is verontrustend dat de marxistische optie
bij vele bevrijdingstheologen veld wint. Dat moet uiteindelijk leiden tot een
transformatie van het christendom in een systeem dat nog altijd de pretentie heeft
christelijk te zijn,

1

J. Ratzinger, Vi spiego la teologia della liberazione, in 30 Giorni, maart 1984, pp. 48-55.
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maar het niet meer is. Een dwaling is des te gevaarlijker, naarmate ze meer van de
waarheidskern van het christendom in zich opneemt. Tot die waarheidskern horen
natuurlijk heil en integrale bevrijding, maar de interpretatie die de marxistisch
geïnspireerde bevrijdingstheologie daarvan voorstaat, vertoont belangrijke
afwijkingen. Vooral op drie punten, zegt Ratzinger: het accent dat gelegd wordt op
de klassenstrijd als de voedingsbodem voor een praxis die tot bevrijding leidt; het
belang dat gehecht wordt aan het volk als de ware interpreet van zijn
heilsgeschiedenis; en een dynamisch naar de toekomst gericht geschiedenisconcept
dat ‘heil’ toezegt aan wie zich voor een betere wereld inzet en zo de begrippen ‘God’
en ‘openbaring’ een louter binnenwereldse inhoud geeft. De drie punten raken zowel
de kerkorde als de leer, maar het leerstellige aspect komt toch vooral in het laatste
punt aan de orde. Omdat Ratzingers objecties tegen Sobrino vooral van leerstellige
aard zijn, zal ik vooral aan dat aspect aandacht besteden.

Sobrino: toekomstdynamiek of openbaring?
Het maakt wel een verschil als je zegt, zoals Ratzinger doet, dat voor de
bevrijdingstheologen de toekomstdynamiek van de geschiedenis geheel en al
samenvalt met de openbaring, of, zoals Sobrino doet, dat de openbaring in staat is
toekomst te openen voor wie in de geschiedenis staat. Het laatste ligt in de lijn van
het klassieke incarnatiedenken. De theologie van de hoop, die in de jaren '70 veel
aanhang kende, besteedde vooral aandacht aan de overstijgingsdynamiek in het
ontwikkelingsproces van de geschiedenis zelf: individuen en groepen beleven slechts
hun vervulling doordat ze het nog niet geziene naderbij proberen te brengen; het
utopische nog-niet heeft prioriteit op het reeds (Bloch)2. Wie in die richting denkt,
heeft het moeilijk een nu reeds vervulde openbaring aan te nemen, dat heeft Ratzinger
scherp gezien. Wie te zeer op het komende van de geschiedenis gericht is, wordt
blind voor het heil dat reeds ‘sacramenteel’ zichtbaar is. Maar dat kun je nu juist niet
van Sobrino zeggen. Zijn christologie beklemtoont de presentie van het geopenbaarde
heil: ‘Het NT zegt ons systematisch dat Jezus verschijnt als het definitieve
verlossingswoord

2

Cfr. F. Van Bladel, Utopisch denken, in Streven, november 1973, pp. 107-117.
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van God in de geschiedenis, de zichtbare uitdrukking van God onder ons, en van
Gods liefde’3. In onze menselijke conditie leeft Jezus op een ontologisch goddelijk
niveau (51). Omdat hij substantieel een is met de Vader (56), leeft hij als mens in
diens nabijheid (62) en vermiddelt zichtbaar die nabijheid in zijn verkondiging van
het Rijk Gods.
In zijn gehoorzaamheid aan de Vader laat Jezus het Rijk van de Vader zichtbaar
worden. Maar in die gehoorzaamheid voert Sobrino een heel eigen begrip in: het
begrip ‘onderscheiding’ (discernimiento). De onderscheidingen en keuzen die Jezus
maakte in de sociale context waarin hij leefde, laten zien hoe hij zijn gehoorzaamheid
concreet maakte. Is Jezus werkelijk de ‘middelaar’ voor de zichtbaar-wording van
God onder ons, dan is het van groot belang dat we naar zijn concrete daden en
voorkeuren kijken; slechts via die invulling van de gehoorzaamheid wordt duidelijk
wat Gods epifanie in hem concreet betekent, en wat de norm is voor ons eigen
toebehoren aan Gods Rijk (21). Wij hebben slechts een idee van Jezus' transparantie
voor de Vader (en diens zelfopenbaring in Jezus), als we ook het choquerende in
Jezus' optreden zien: zijn uitgesproken voorliefde voor kleinen en geringen. In een
heel concrete historische context leidde deze hem tot de dood aan het kruis.
Het heil is nu reeds aanwezig. Dat blijkt ook uit de manier waarop Sobrino het
handelen van Jezus, Jezus' practica, beschrijft. Dat handelen is aanstekelijk en wekt
anderen tot leven. Het is immers gegrond in Jezus' persoonlijke relatie tot de Vader,
die de bron is van het leven. Practica en levensverwekking gaan bij Sobrino hand
in hand: ‘De practica van Jezus is zijn vermogen om actief in te werken op de hem
omringende realiteit en haar om te vormen in een bepaalde richting, die van het rijk
Gods’ (81); ‘In het wekkende handelen van Jezus openbaart God zich als de God
van het leven’ (120). Het zijn uitspraken van een theoloog die een continent voor
ogen heeft waar jaarlijks miljoenen mensen sterven van honger en ondervoeding
(78)! In Jezus' optreden wordt duidelijk dat ‘het leven zal verschijnen als herovering
van leven op onderdrukking en dood: het leven-geven zal redding, verlossing,
bevrijding zijn; het leven zal vrijgekocht worden uit de dood door het geven van het
eigen leven’ (123).
Het woord practica wordt gemakkelijk gelezen als praxis in de marxistische zin:
het eisend en gewelddadig opkomen voor de rechten van het

3

J. Sobrino, Jesus en América Latina. Su significado para la fe y la Cristologia, San Salvador,
1982, p. 37. De verwijzingen in onze tekst betreffen de bladzijden van dit werk.
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benadeelde proletariaat4. Maar die lezing doet de inhoud van de term geweld aan.
De practica ontleent haar overtuiging niet aan een revolutionair denkproject, evenmin
is ze de vrucht van een onderdompeling in een collectief protesterend bewustzijn.
Wel wordt hiermee een moment van ‘metafysische dichtheid’ in de actieve
persoonskern van Jezus omschreven: zijn contact met de Vader, die de God is van
het leven en die hem wekt om te onderscheiden waar het op aankomt, opdat God
ook voor anderen de bron van hùn leven mag worden5.

Hermeneutiek als overbrugging van verleden en heden
Ratzinger lijkt te suggereren dat in de Latijnsamerikaanse schriftinterpretatie een
groot moment van subjectiviteit wordt binnengebracht. Die klemtoon op de eigen
ervaring (‘mijn ervaring, mijn hunkering naar leven in het aanschijn van de dood’)
wordt bevestigd in een subjectieve duiding van de geloofsgegevens en moet
onvermijdelijk leiden tot een verwijdering van het kerkelijke leergezag, dat juist tot
taak heeft het permanente in de openbaring te benadrukken. Hetzelfde bezwaar komt
voor in de 10 aan Gutiérrez gerichte opmerkingen: laat men God ‘ondergaan’ in de
historische praxis van bevrijding en geeft men aan dit ervaringsgegeven het volle
gewicht, dan stelt men de eis dat de bijbel telkens opnieuw geïnterpreteerd moet
worden en de leer telkens opnieuw verwoord. Maar dan komt de eenheid van het
openbaringswoord en de waarde van de traditie in het gedrang. De oorsprong van
die subjectieve invalshoek ligt volgens Ratzinger in de theorie van Rudolf Bultmann,
die ten behoeve van het individuele geloofsverstaan een onderscheid maakte tussen
feit (het leven van Jezus) en interpretatie (de duiding door de gelovige).
Maar is de tegenstelling subjectief-objectief wel het geëigende middel om de
Latijnsamerikaanse theologie van de traditionele te onderscheiden? Ook als men,
zoals Ratzinger aanklaagt, de subjectieve duiding, die Bult-

4

5

J. Ratzinger (p. 50 kol. 1, p. 52 kol. 3 en p. 54 kol. 1) leest praxis telkens in het licht van de
marxistische klassenstrijd. In een discussie tussen E. Schillebeeckx en L. Dupré (colloquium
Kultuurleven, 19 mei 1983) hoorden we L. Dupré zeggen: ‘Van een christelijke praxis zou
geen sprake zijn als Marx er niet geweest was’. Hij vergat dat een van de geschriften van het
NT De Handelingen van de Apostelen in het Grieks Praxeis Apostoloon heet. Dat is dan
misschien een van de dingen waar Marx de christenen aan herinnerd heeft.
Volgens Ratzinger, p. 55 kol. 1, sluiten bevrijdingstheologie en metafysisch denken elkaar
uit: ‘(In die optiek) mag de waarheid niet metafysisch worden opgevat, dat zou “idealisme”
zijn. De waarheid realiseert zich in de geschiedenis en de praxis’.
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mann voor het individu reserveerde, verbreedt tot de subjectieve kijk van de groep,
de basisgemeenschap of het Volk Gods, dan nog blijft het de vraag of men hiermee
wel de vinger legt op het methodische probleem waarmee de Latijnsamerikaanse
hermeneutiek worstelt. Meer dan voort te denken op Bultmann worstelt deze
hermeneutiek met een vraag die door de cultuurfilosoof Gadamer werd opgeworpen:
hoe kunnen we de cultuurhorizon van een oude beschaving, zonder hem geweld aan
te doen, in versmelting brengen met de onze? In Sobrino's bewoordingen: ‘Hoe
kunnen we de historische en culturele afstand tussen Christus en het heden
overbruggen?’ (73). Inzicht in onze eigen cultuurhorizon speelt daarbij in ieder geval
een rol en tot die horizon behoort bijvoorbeeld het feit dat wij sociaal onrecht en
onderdrukking als een te bestrijden kwaad ervaren en dat de kennissociologie ons
middelen ter hand stelt om het te ontmaskeren6. Mogen we die heel eigen
cultuurhorizon zo maar in die van het Nieuwe Testament projecteren? Of moeten
we het eigene zo reduceren dat de overbrugging de verschillen tussen de twee
cultuurhorizonten wegstrijkt? Gaat die reductie van de eigen horizon evenwel te ver,
dan hebben we in het heden geen boodschap meer aan het oude.
Ten aanzien van deze vraag formuleert Sobrino twee principes. 1. De overbrugging
wordt mogelijk als we kijken naar de overeenkomsten tussen de maatschappelijke
situatie in de bijbelse cultuur en de onze. Meer bepaald ‘biedt de gelijkenis van
situaties op het belangrijke punt van ellende, onderdrukking en dood een theologisch
blikpunt dat gemeenschappelijk is aan het heden en de geschiedenis van Jezus’ (87).
2. Vanuit dit gemeenschappelijk theologisch blikpunt zien we dat Jezus radicaal
ontmaskerend optreedt tegen zonde en zelfgenoegzaamheid, ‘al beschikte hij niet
over de moderne analyses die de sociale wetenschappen ons nu aan de hand doen’
(158). De Jezus die zich met kleinen en geringen solidariseert, hekelt de hooghartigen.
Dat had Karl Barth al gezien: ‘God plaatst zich altijd onvoorwaardelijk en
gepassioneerd aan deze, en enkel deze zijde: altijd tegen de hooghartigen, altijd voor
de nederigen, altijd tegen degenen die rechten en privileges hebben, altijd voor
diegenen die geen rechten hebben’7.
Als die overbrugging één effect heeft, dan dit dat ze de exegeten ertoe aanzet meer
aandacht te besteden aan de sociale achtergronden in de bij-

6
7

Cfr. Pierre Delooz, Kennissociologie en religie, in Streven, januari 1980, pp. 305-313.
K. Barth, Kirchliche Dogmatik II/1, Zürich, 1940, p. 434, geciteerd in Sobrino (171) en G.
Gutiérrez, Pobres y liberación en Puebla, in Paginas, april 1979, p. 1.
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belverhalen. In dit opzicht verwijst Sobrino graag naar de grote exegeet Joachim
Jeremias, voor wie de bijbelse categorieën van ellende en verlossing niet slechts een
ervaringsgegeven zijn in de psyche, maar een heel bepaalde sociale context hebben.
De armen en geringen aan wie Jezus het goede nieuws brengt, zijn mensen die
‘verguisd worden, een slechte reputatie hebben en niet worden geacht; het zijn de
ongeschoolden en onwetenden die omwille van hun religieuze onwetendheid en hun
moreel gedrag, volgens de opvattingen van die tijd, tot het heil niet konden of mochten
worden toegelaten’ (105). De blinden, kreupelen en melaatsen die Jezus heelde,
waren mensen die maatschappelijk afgeschreven waren: waarom proberen ze in het
land van de levenden binnen te halen? (125). Heeft men eenmaal aandacht voor die
sociale achtergronden, dan begrijpt men ook beter de inhoud van Jezus' handelen en
van zijn goddelijke zending. Dan leest men b.v. de controverse met de farizeeën en
hogepriesters over de vraag in wiens naam hij optreedt, niet meer uitsluitend als
disputen die draaien rond onbegrip. Ze betreffen Jezus' legitimering en dus de inhoud
van zijn zending. Als ‘zoon van het leven’ betwist Jezus het goed recht van overheden
die in ‘naam van God’ aan de maatschappelijk en geestelijk geringen de toegang tot
het Rijk Gods versperren (167). Het spreken in de naam van God staat ter discussie.
Jezus wordt afgewezen omdat hij het waagt, hen die ‘andere mensen ontmenselijken
en zich ter legitimering hiervoor op God beroepen’ te ontmaskeren (129).

Partijdige voorkeur voor de armen
Puebla heeft de idee bekrachtigd van een voorkeur (atención preferencial) voor de
armen in de pastoraal van de Latijnsamerikaanse landen. Gaat het hier om een gewone
of om een partijdige voorkeur? Kan de exegese hier uitsluitsel geven?
Vanuit een sociaal gevoelige exegese toont Sobrino aan dat Jezus' voorkeur voor
de geringen ‘partijdig’ is. Die partijdigheid wordt vooral verklaard vanuit Jezus'
radicale verwerping van de ‘valse middelaars’, die voorgeven God te vermiddelen,
terwijl ze weigeren de God van het leven te dienen, doordat ze verhinderen dat hij
tot leven komt in de geringen. Jezus' partijdige liefde (amor parcial) volgt uit zijn
levenszending om de ware middelaar van de Vader te zijn (139). Omgekeerd heeft
de concrete invulling die Jezus aan die zending geeft, tot gevolg dat Gods concrete
en toch universele liefde metterdaad ook als partijdig manifest wordt. Als men het
leven van Jezus contextueel leest, is de vraag niet zozeer of Gods
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liefde universeel dan wel partijdig is, maar wel hoe Gods universele liefde als partijdig
kan verschijnen.
In een synthese van sociaal gevoelige exegese en ignatiaanse onderscheiding werkt
Sobrino concreet uit hoe de liefde tot de altijd grotere God (Deus semper maior) tot
een partijdige keuze voor armen en geringen dwingt: men kan geen twee heren dienen,
God en de rijkdom (159): ‘God is altijd groter (of, als men wil, ook juist daarom
altijd kleiner) dan de cultuur, de wetenschap, de kerk, de paus en al het institutionele’
(156, Sobrino citeert Karl Rahner). Waar het op aankomt is ‘dat men de universaliteit
vanuit de plaats van de onderdrukte kan zien; als Jezus' liefde inderdaad voor allen
was, dan bracht de concrete realisatie hiervan met zich dat hij in een eerste moment
met de onderdrukten was tegen de onderdrukkers, juist om te trachten hen allen te
vermenselijken en broeders van elkaar te maken’ (158). De liefde tot de steeds grotere
God maakt ons er ook van bewust dat er gradaties zijn in de zonde. Die zonde is het
grootst waarin mensen zichzelf ontmenselijken door anderen van hun menselijke
waardigheid te beroven’ (129). Vandaar de bijzondere taak om eerst en vooral voor
de slachtoffers van die grootste zonde op te komen: ‘Zij zijn de geprivilegieerden
van het rijk Gods’ (141).
Ratzinger keert zich fel tegen Sobrino's uitwerking van Gods partijdige liefde voor
de armen: ‘Naar mijn oordeel kan men hier heel duidelijk de vermenging zien tussen
een fundamentele waarheid van het christendom en een fundamenteel niet-christelijke
optie, die het geheel zo verleidelijk maakt. In de Bergrede kiest God inderdaad voor
de armen. Maar de interpretatie van de armen in de zin van het dialectisch
materialisme en de interpretatie van het partijkiezen in de zin van de klassenstrijd is
een sprong eis allo genos (naar een ander genre) waarin het tegengestelde als identiek
wordt voorgesteld. Het fundamentele begrip in Jezus' prediking is het Rijk Gods. Dit
begrip staat ook centraal in de bevrijdingstheologieën, maar daar wordt het gelezen
tegen de achtergrond van een marxistische hermeneutiek. Volgens Sobrino mag het
Rijk niet spiritualistisch verstaan worden, en ook niet universalistisch in de zin van
een abstract “eschatologisch voorbehoud”. Het moet partijdig verstaan worden (in
forma partitica) en gericht op de praxis’ (p. 54 kol. 2)8.

8

Met ‘eschatologisch voorbehoud’ wordt bedoeld dat alle geschiedenis relatief is, dat Gods
heil uiteindelijk alle menselijke inpanning overstijgt. Die opvatting houdt voor Sobrino een
gevaar in, het gevaar dat christenen het engagement uit de weg gaan en vluchten in
onpartijdige theorieën (153).
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Volgens Ratzinger is er blijkbaar geen grensoverschrijding in de hermeneutiek zolang
Gods partijdigheid voor de armen alleen maar consequenties heeft voor de
inwendigheid. Een onrechtmatige sprong treedt echter meteen op als men de geringen
(los pequ os) direct ziet als de materieel onderdrukten (los oprimidos) en van daaruit
een exegese van de Schrift ontwikkelt die oog heeft voor de maatschappelijke context.
Dat is het wat Sobrino doet: met respect voor de bindende kracht van de bijbel is hij
aandachtiger gaan letten op de sociale verhoudingen en legitimatiepatronen die de
achtergronden zijn waartegen de personen en ook Jezus optreden, ten einde zo het
bindende Godswoord in een nieuwe scherpte te vernemen. Hierbij heeft hij steeds
de sociale context van El Salvador voor ogen, waar religieuze en kerkelijke tradities
blijkbaar de ongelijke verdeling van goederen rechtvaardigen (160).
Is een poging om de boodschap van het evangelie ook voor de slachtoffers van
maatschappelijk onrecht te laten klinken meteen een dwaalleer en een partijdige
eenzijdigheid, die daarenboven crypto-marxistisch zou zijn? Heeft men niet veel
meer te doen met een inculturatie van het christendom9 in een cultureel en sociaal
klimaat dat getekend is door tegenstellingen tussen arm en rijk die gewoon menselijk
en seculier niet draaglijk of goed te praten zijn? De ketterjacht op ‘marxistische’
geloofsinterpretaties10 zou wel eens een ander probleem kunnen toedekken: dat van
de verhouding tussen de gelovige bewogenheid en haar engagement in de wereld.

De dialectiek tussen het laatste en het voorlaatste
In zijn analyse van de oorzaken die tot de ontsporingen van de bevrijdingstheologie
geleid zouden hebben, noemt Ratzinger in de eerste plaats het theologisch vacuüm
dat na Vaticanum II is ontstaan (p. 51 kol. 1). De poort ging wijd openstaan voor
vreemde invloeden. De menswetenschappen (psychologie, sociologie en
hermeneutiek) slopen in het christelijke denken binnen en marxisme en neo-marxisme
(Bloch, Horkheimer, Adorno, Habermas en Marcuse) begonnen hun werfkracht uit
te oefenen. Dat die invloeden er zijn, is ongetwijfeld waar, maar zijn ze per se negatief
te

9
10

Voor ‘inculturatie’ zie het artikel Matteo Ricci en het probleem van de inculturatie in het
julinummer van Streven.
De term ‘marxistische’ interpretatie of hermeneutiek is hoogst ongewoon. Wel is in de
hermeneutiek de ‘materialistische’ bijbelexegese bekend.
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beoordelen? Zou het niet zo kunnen zijn dat de christenheid onvermijdelijk weggroeit
uit de onproblematische synthese van Thomas van Aquino tussen een
incarnatiespiritualiteit met haar schema's van 's mensen participatie aan God enerzijds
en het aristotelisme met zijn binnenwerelds deugdenleven anderzijds, om een nieuwe
synthese aan te gaan met moderne maatschappijfilosofieën, die zoeken naar de
betekenis van zin en deugd in een maatschappij die haar vroeger homogene karakter
verloren heeft? Moet zij niet de ‘sprong’ wagen om haar geloofsbewogenheid te
beleven in een maatschappij die, buiten het geloof om en louter binnencultureel, in
verschillende naast elkaar liggende en met elkaar in conflict tredende domeinen
uiteen is gevallen11? Dit zou betekenen dat de gelovige zijn gegrepen-zijn door het
leven (zijn ‘participatie aan God’) in een meer gebroken levensmilieu waar zal moeten
maken en vrucht laten dragen, niet los van de seculiere conflictgebieden, maar midden
erin. Het zou ook betekenen dat hij meer gebruik zal moeten maken van seculiere
hulpwetenschappen om de contouren van heelheid in dat gebroken milieu af te tasten,
om zo de menselijke tekens van hoop in synthese te brengen met de levensverwekking
van Godswege. Hoe dan ook zal een gelovige de ‘hele lengte’ van het seculiere
moeten doorlopen, onderscheidend wat daarin helend of verstikkend is, en in dit
onderscheiden zijn geestelijk onderscheidingsvermogen vormen.
Het is deze laatste houding die bij Sobrino overweegt, en niet het marxisme of
neomarxisme. Dat kan men aantonen aan de hand van de dialectiek van ‘het laatste’
en ‘het voorlaatste’ die door Dietrich Bonhoeffer ontwikkeld wordt in zijn Ethik en
door Sobrino opgenomen in zijn beschrijving van Jezus' trouw aan de
mensengeschiedenis als concrete norm voor zijn trouw aan zijn goddelijke zending.
En Bonhoeffer was nu juist iemand die noch enige kennissociologie, noch enig
marxisme in zijn denken heeft geassimileerd. Wel heeft hij grondig nagedacht over
de seculiere opdracht van de christen als christen12.
In zijn ijver om marxisme op te sporen, laat Ratzinger een verwijzing naar
Bonhoeffer weg uit een tekst die hij citeert om Sobrino's dwaling aan te tonen. We
citeren, en cursiveren het weggevallen stuk: ‘Jezus is trouw aan de diepe overtuiging
dat het mysterie van het leven ván de mensen en

11
12

Zie N. Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt, 1977, pp. 227-228.
Sobrino verwijst op verschillende plaatsen naar Bonhoeffer. P. 142: Jezus is de mens voor
anderen; p. 178: God als deux ex machina; p. 189: de notie pre-existentie. Voor de invloed
van D. Bonhoeffer op de bevrijdingstheologie, zie J. de Santa Ana, Der Einfluss Bonhoeffers
auf die Theologie der Befreiung, in H. Pfeifer (Hrsg.), Genf '76. Ein Bonhoeffer-Symposium,
München, 1976, pp. 151-170.
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(dat opkomt) vóór het leven van de mensen werkelijk het “laatste” is’ (144). Uit de
verkorte tekst trekt Ratzinger de conclusie dat Jezus' geloofshouding afgezwakt wordt
tot een ‘trouw aan de geschiedenis’, opgevat als een stuwing naar een binnenwerelds
eschaton (un futuro ipotetico)13. Bij Sobrino is de tekst echter omkaderd door de
volgende beschouwingen: Jezus' leven wordt gedragen door de overtuiging dat er
‘in de diepte van de realiteit iets is dat vóór de mensen is (que es en favor de los
hombres) en dat tot elke prijs moet worden gehandhaafd. Wie zich aan dat mysterie
uitlevert, weet dat hij alleen nog voor anderen kan leven (el ser en favor de otros:
het zijn-voor-de-anderen van Bonhoeffer). Zo moeten we het vervolledigde citaat
als volgt verstaan: Jezus is trouw aan de diepe overtuiging dat het mysterie van het
leven zelf (God) het opneemt voor de mens, voor het leven van de mens is, en dat
het daarom het ‘laatste’ is (lo ultimo), ‘datgene’, zo gaat de tekst verder, ‘dat niet in
twijfel getrokken kan worden ondanks de schijn van het tegendeel’ (144). En even
verder staat de term lo penultimo die net als bij Bonhoeffer in een dialectische
verhouding staat tot lo ultimo: ‘Het laatste mysterie waarborgt de zinnigheid van het
voorlaatste’, d.i. de ernst van ons engagement in het seculiere (145).
Er is dus geen enkele reden om de term ‘het laatste’ een utopisch futuristische
inhoud te geven, die daarenboven enkel binnenwerelds in te vullen zou zijn: het
heden wordt vernietigd, schrijft Ratzinger, ‘ten voordele van een hypothetisch
futurum’ (p. 54 kol. 3). Het ‘laatste’ is juist de Gods-ervaring in het nu, de ervaring
die mensen oproept om aan hun handelen en voelen een door God geïnspireerde
scherpte te geven, niet alleen in het kleine domein dat men voor zichzelf als religieus
hoekje reserveert, maar ook in die domeinen van de geseculariseerde cultuur
(economie, rechtswezen, politiek...) die elk hun eigen wetmatigheid volgen, ten goede
en ten kwade, en die in feite de persoonlijkheid van de moderne mens boetseren.
Omdat de omgang met die domeinen het zelfverstaan en de persoonlijkheid van de
moderne mens bepaalt, is het ‘seculiere bestaan’ niet niets, maar wel slechts het
voorlaatste. Iedereen, ook de religieuze mens, doet zijn ethisch normbesef op door
zich in het seculiere te engageren. Maar dat engagement moet zich laten verbreden
en verdiepen door het contact met het ‘laatste’. Alleen dan krijgt ons wereldse
engagement een religieuze

13

J. Ratzinger, p. 54 kol. 1 en 3. Moet ook de term ‘leven van de mensen’ verstaan worden in
het licht van de klassenstrijd? In de 10 aan Gutiérrez gerichte opmerkingen wordt naast de
binnenwereldlijke eschatologie ook als dwaalleer genoemd: ‘la lutte des classes est la vie
qui mène à la fraternité’ (punt 8a, in de vertaling van DIAL, nr. 925).
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scherpte, terwijl omgekeerd die religieuze scherpte geen kans krijgt als we, náást het
seculiere, alleen met religieuze dingen bezig zijn. Vandaar Bonhoeffers belangrijke
uitspraak: ‘Men moet steeds weer de hele lengte van het voorlaatste doorlopen terwille
van het laatste’. Die onderdompeling in seculiere engagementen omwille van het
‘eigenlijke’ is noodzakelijk: het is de enige weg om ‘het “voorlaatste” te verscherpen
vanuit een meer emphatische proclamatie van het “laatste”, en om het “laatste”
levensecht te houden vanuit een behartiging van het “voorlaatste”’14.
Met zijn dialectiek van het laatste en het voorlaatste wil Bonhoeffer religiositeit
en mens-zijn tot eenheid brengen, in het besef dat het mens-zijn zich vanuit de
wereldlijkheid van de wereld opbouwt. Het doel van de christelijke ethiek is
‘participatie vandaag aan de realiteit van God en aan de realiteit van de wereld in
Jezus Christus: die participatie moet zo zijn dat ik nooit de realiteit van God ervaar
zonder de realiteit van de wereld of de realiteit van de wereld zonder die van God’
(ibid., p. 208). Dat leven in de twee dimensies samen maakt haar eigen dynamiek
los: de christen mag niet verdeeld zijn tussen een ja tot de religieuze dimensie en een
halfslachtig ja of neen tot de seculiere dimensie. Voortaan leeft hij vanuit een ja dat
vanuit de diepte van zijn leven opwelt (en dat hij als het ‘laatste’ moet handhaven),
terwijl dit ja, vanuit dezelfde diepte, ook een neen oproept (eveneens als het laatste
te handhaven): ‘Niemand die Christus kent kan het ja horen zonder het neen, of het
neen zonder het ja... Het is een ja tot de ontvouwing van de “kracht” van het leven;
het is een neen tegen het in ons bestaan altijd reeds inwonende verraad aan de
oorsprong, het wezen en het doel van het leven’ (ibid., p. 233). Dit gelijktijdig ja en
neen omspant het hele bestaan, boven elk dualisme uit van religieus en seculier: het
werkt in het seculiere engagement en dit wordt geïntensifieerd door de zorg voor het
‘eigenlijke’, het ‘laatste’.
We zijn even bij Bonhoeffer blijven stilstaan omdat zijn invloed op Sobrino voor
het grijpen ligt, ook in zijn beschrijving van de Jezusfiguur. Omdat Jezus in voeling
staat met een ‘diepte in de werkelijkheid die het voor de mens opneemt’, ‘is God
voor Jezus niet iets dat aan het historische (seculiere) leven is toegevoegd en nog
minder iets dat zich tegen het reëel-historische leven verzet. Als Jezus zich op God
beroept is het om het historische te radicaliseren en om datgene te handhaven
(mantener) wat als een onuitputtelijk en niet manipuleerbaar mysterie tot doorstraling
komt in het historische (se deja traslucir)’ (145). Ook Sobrino laat, net als Bon-

14

D. Bonhoeffer, Ethik, ed. E. Bethge, München, 1964, pp. 134 en 151.
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hoeffer, dat ‘handhaven’ van het ‘laatste’ - het onmanipuleerbare ja-mysterie van
het leven - vergezeld gaan van een onvoorwaardelijk neen. Jezus ziet de wil van God
als een oproep tot een onvoorwaardelijk ‘ja’ en een even onvoorwaardelijk ‘neen’:
‘De eerste stap in de onderscheiding is dat men het duidelijke neen van God hoort
tot een wereld van zonde die de mens ontmenselijkt - een neen dat niet raadselachtig
is - en vooral dat men dit neen handhaaft over de hele lengte van de (seculiere)
geschiedenis; de tweede, daarmee corresponderende, stap is dat men het ja van God
hoort tot een wereld die verzoend moet zijn, en vooral dat men de “utopie” van dit
ja handhaaft als een niet los te laten opdracht, hoe vaak en hoe radicaal de (seculiere)
geschiedenis dit ja ook in twijfel trekt’ (157). Hiermee is het kader geschetst waarin
Sobrino de partijdige keuze voor de armen inbouwt. De ‘hardheid’ en ‘ontmaskering’
die deze keuze vergezelt, is niets anders dan Bonhoeffers ‘neen’, geïncultureerd in
de sociale context van Latijns-Amerika. Het mysterie van de God van het leven laat
niet toe dat iemand zwijgt als hij de ontluistering en onderdrukking van het leven
ziet. De seculiere onderdrukking is een religieuze aangelegenheid. De christen moet
ontmaskeren, aanklagen en handelen, als hij ziet ‘hoe mensen zichzelf opwerpen tot
absolute rechters van het “laatste” en andere mensen ontmenselijken’ (145). Hij moet
hiér, in het domein van het voorlaatste, zijn stem laten horen in naam van het laatste.
Het is meer dan dringend geboden het incarnatiemysterie in zijn diepte te peilen
vanuit de ‘ongescheidenheid’ en de ‘onvermengdheid’ van het religieuze en het
seculiere. Wie oog heeft voor die hedendaagse problematiek, waarmee de
overtuigingskracht van de godsdienst staat of valt, zal niet zo vlug zeggen dat
Sobrino's christologie wel de ‘formule van Chalcedon bewaart’, maar haar een
‘volledig gewijzigde inhoud geeft’. Misschien heeft Ignacio Ellacuría wel gelijk als
hij zegt dat Sobrino de uitspraken van Chalcedon over de goddelijke en de menselijke
natuur van Jezus in spanning samenhoudt: Jezus is waarlijk God; dit doet hem van
nature opkomen voor het ‘laatste’. Maar hij onthult dit God-zijn door als mens op
een ergerniswekkende wijze op te komen voor de onderdrukten in het seculiere
milieu15. De religieuze inzet beleven in een seculiere inzet leidt niet tot vervluchtiging
van het religieuze, maar maakt het religieuze reëel en geïncarneerd: ‘Proberen in te
werken op de historische ons omgevende realiteit om ze in een bepaalde richting
(die van het “laatste”) om te vormen, onthult ons, indirect maar efficiënt, waar het
om gaat in het Rijk

15

Vgl. J. Ratzinger, p. 54 kol. 1.
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Gods’ (166)16. Of nog: de vreugde van de verrijzenis zal eerst dan haar tastbare
resonantie vinden in het seculiere milieu - haar ‘verificatie’, zegt Sobrino - als mensen
zo voor elkaar opkomen, dat de in de materiële geschiedenis ‘gekruisigden’ ook
geheel-menselijk ‘uit de dood opstaan’ (176-181)17.

Gutiérrez: marxist of christen in de wereld?
In onze analyse hebben we moeten vaststellen dat de lezing die Ratzinger van
Sobrino's christologie geeft, meer marxistische opties in de teksten legt dan er in
werkelijkheid in zitten. Maar dat verweer tegen het ‘marxisme’ maakt iets anders
duidelijk: de steen des aanstoots is de seculiere vormgeving van het christendom,
meer bepaald in de typische gestalte die deze aanneemt in Latijns-Amerika, een
continent waar de sociale tegenstellingen en conflicten, puur menselijk beschouwd
al, ondraaglijk geworden zijn. Dat christenen die gevoelig zijn voor hun seculiere
opdracht, zich daarin met heel hun christen-zijn engageren, is niet meer dan normaal.
De bevrijdingstheologie is niet meer dan dat: reële solidariteit met het onderdrukte
leven in het seculiere milieu, uit naam van de God van het leven. Hoe kan iets
dergelijks indruisen tegen de orthodoxie?
Heel wat argwanende vragen aan het adres van Gutiérrez in verband met zijn
‘marxisme’ wortelen waarschijnlijk in dat onbehagen t.o.v. de ‘seculiere’ beleving
van het christendom. De boodschap mag blijkbaar niet hard gemaakt worden in een
seculiere context. In zijn studie zoals die in 30 Giorni verschenen is, neemt Ratzinger
het Gutiérrez al kwalijk dat hij constateert dat de ‘klassenstrijd een feit is’ in zijn
continent en dat ‘neutraliteit hiertegenover (voor christenen) onmogelijk is’. Verder
wordt het Gutiérrez kwalijk genomen dat hij beweert dat ‘niets buiten het politieke
engagement valt. Alles heeft een politieke kleuring’. In termen van het religieuze en
het seculiere komen deze uitspraken hierop neer: de persoonlijkheid van de gelovigen
heeft vorm gekregen in het seculiere milieu; ze moeten dus kritisch reflecteren op
hun maatschappelijk voelen en hande-

16

17

Ratzinger (p. 54 kol. 2) vat Sobrino iets te vlug samen als hij deze zin als volgt parafraseert:
‘(Het Rijk is): werken aan de historische realiteit die ons omgeeft om haar om te vormen in
het Rijk’. Op die manier krijgt de tekst een marxistische tonaliteit.
In zijn commentaar op fragmenten uit deze bladzijden zegt Ratzinger (p. 55 kol. 1) dat in
een dergelijke actualisatie ‘de mens het (verrijzenis)gebaar van God naar zich toehaalt’: de
verrijzenis een zin geven in het seculiere milieu is prometheïsch.
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len en zien of dit niet gecorrigeerd moet worden vanuit het ‘laatste’. Meer bepaald
moeten ze het seculiere feit van de ongelijke verdeling van goederen, die in
Latijns-Amerika hemeltergende afmetingen heeft aangenomen, op zich laten inwerken.
Dan kunnen ze, noch als mens noch als christen, een neutrale houding aannemen.
De confrontatie met de economische ongelijkheid zal hen de ogen openen voor het
wereldvreemde karakter dat hun geloof kenmerkt.
Tot slot nog een woord over de 10 bedenkingen die de Congregatie van de
Geloofsleer tegen de theologie van Gutiérrez heeft geformuleerd. De eerste twee
beginnen al met de verdenking dat Gutiérrez de ellende in de Latijnsamerikaanse
landen volgens marxistische schema's interpreteert. Voor de rest zou het aantal
opmerkingen naar onze overtuiging al dadelijk erg slinken, als de Congregatie
positiever stond tegenover het gelovige handelen in het seculiere milieu. Dan zou
alvast de opmerking wegvallen omtrent Gutiérrez' nadruk op de onrechtvaardige
sociale structuren als een te bestrijden kwaad (punt 6). Er zou geen plaats zijn voor
de aantijging van pelagianisme, prometheïsche exaltatie en reductie van het Rijk
Gods tot een binnenwereldlijk messianisme (punten 7c, 4 en 5). Er zouden minder
bezwaren zijn tegen de basisgemeenschappen, die het geloof minder wereldvreemd
zoeken te beleven (punt 8d). Liturgie-vieringen en schriftduidingen waarin concrete
levenskeuzen worden verwerkt, zouden niet zo argwanend worden bekeken (punt
8e, 3 en 4). Er zou niet direct over het verlies van ‘transcendentie’ of
kerkbetrokkenheid worden geklaagd, als men maatschappijbetrokken christenen
hoort zeggen dat het geloof voor hen tot leven komt dank zij hun inzet in het seculiere
(punt 7a en 8a). En minder vlug zou de klacht geuit worden dat de orthodoxie
vervangen wordt door orthopraxie (punt 7), of dat de blijvendheid van de traditie
wordt aangetast (punt 7b).
Als die uitschifting eenmaal is gebeurd, zou men kunnen praten over kwesties die
de theologie nog lang zullen bezighouden. Hoe moet men moraaltheologisch oordelen
over het gebruik van geweld en tegen-geweld (punt 9)? Wat is een rechtvaardiger
maatschappij als men denkt in de lijn van het socialisme of van een vrije
markt-economie (punt 6)? Wat is de pastorale taak van het wereldepiscopaat met
zijn universele zending, als het erom gaat op lokaal vlak de menselijke waardigheid
van benadeelde groepen te verdedigen, in de wetenschap dat die pastorale aandacht
veelal in botsing zal komen met de wetten van wereldpolitiek en wereldeconomie
(punten 2, 7b, 8b en 8c)? Kan men van één mens, Gutiérrez, verwachten en eisen
dat hij voor al die netelige vragen reeds een definitieve oplossing heeft?
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God is niet in tijdschriften te vinden
Gesprek met Jon Sobrino
L. Kaufmann en N. Klein
De jezuïet Jon Sobrino, op wiens theologie het voorgaande artikel uitvoerig
ingaat, is in 1938 geboren in Baskenland. Reeds als 18-jarige novice werd hij in
de Centraalamerikaanse jezuïetenprovincie opgenomen. Hij studeerde in St.
Louis (VS) en in Frankfurt a.M. en doceert nu aan de Centraalamerikaanse
Universiteit in San Salvador. Tot zijn voornaamste publikaties behoren
Cristologia desde América Latina (19772), La resurrección de la verdadera Iglesia
(1981) en Jesús en América Latina (1982). Verschillende artikelen van hem zijn
in Concilium verschenen. Het gesprek dat wij hieronder publiceren, kan
misschien op een concretere manier duidelijk maken waar het de
bevrijdingstheologie om te doen is.
Redactie
U hebt destijds in Europa gestudeerd, maar voelt u nu een Latijnsamerikaan. U bent
een van de meest bekende theologen in Latijns-Amerika. Wat verstaat u onder
theologische praxis, waarin verschilt uw manier van theologie bedrijven van wat u
in Europa ziet gebeuren?
Theologie, dat is mijn overtuiging en de overtuiging van mijn Latijnsamerikaanse
collega's, moet van de werkelijkheid uitgaan en in de werkelijkheid doordringen. In
Europa ging men - in mijn studietijd althans - van teksten uit, van dogma's en
theologieën. Nog vaak hoor je: ‘Dat heeft Karl Rahner, dat heeft Hans Urs von
Balthasar gezegd, en dat zegt die en die in Latijns-Amerika’. Ook de Schrift wordt
meestal zo bekeken: het zijn teksten. Ons is het daarentegen erom te doen,
werkelijkheid ter sprake te brengen. In 1977, als met de toenemende onderdrukking
van de campesinos en hun organisaties, ook steeds meer catechisten, Delegados de
la Palabra, en tenslotte ook priesters vermoord worden, vraagt aartsbisschop Romero
ons of we over die ontwikkeling ook iets theologisch kunnen schrijven. Wat doen
we dan, wat is theologie dan? In de eerste plaats: beschrijven wat er gebeurt. Wat
vroegere theologen naar aanleiding van
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soortgelijke situaties misschien ook over ‘vervolging’ geschreven hebben, wat je in
de kerkgeschiedenis ook over ‘christenvervolging’ kunt lezen, ons is het in de eerste
plaats te doen om het feit dat er mensen worden vermoord, pas daarna om de vraag,
waarom dat gebeurt. Omdat zij weigeren een of andere geloofswaarheid af te zweren?
Ja en neen. Ik bedoel, de werkelijkheid is complex, en daarom moeten wij ze eerst
als zodanig verstaan. In de tweede plaats komt het erop aan onze bevindingen met
de Schrift en de Traditie te confronteren en op die manier onze analyse een
theoretische structuur te geven. En hier, moet ik toegeven, stoten wij op onze grenzen.
In vergelijking met de Europeanen voelen wij ons als Pre-Socratici. Die konden zich
ook niet op vóór hen bestaande denktradities en autoriteiten beroepen. Zij gingen uit
van de natuur zoals ze die ervoeren en zochten naar het wezen ervan. Wat is water,
bijvoorbeeld.
U hebt toch ook bestaande tradities en autoriteiten bestudeerd.
Natuurlijk. Ik ben geen Thales van Milete, die alles helemaal zelf moest uitvinden.
In onze theorievorming zijn wij nog altijd erfgenamen van onze Europese opleiding.
Maar als wij de geschiedenis van ons continent bekijken - ik probeer me voor de
geest te halen hoe het Oude Testament ontstaan is. Vóór de Schrift waren er slechts
verhalen. Iemand moest er eens mee beginnen die verhalen op schrift te stellen, maar
daarmee kregen ze meteen al een bepaalde interpretatie. Zo vinden ook wij dat we
moeten uitgaan van hetgeen gebeurt. Theologie en kerk hebben wezenlijk te maken
me de waarneming van de ‘tekenen van de tijd’, en dus met het altijd ‘nieuwe’. Als
wij die tekenen in traditionele begrippen trachten te vangen, zijn het al geen tekenen
‘van de tijd’ meer. Het is voor ons dan ook maar een schrale troost als we kunnen
zeggen: Hegel - of wie je ook als autoriteit wilt inroepen - had gelijk of ongelijk.
Wijst u theorieëntraditie, dogmatraditie dan af?
Als christen en theoloog ben ik ervan overtuigd dat theologie nooit
theologiegeschiedenis mag worden. De vraag is toch, of God ook vandaag een
werkelijkheid is of niet. Daarom moeten wij een vraagteken plaatsen bij een theologie
die zich in de eerste plaats met teksten bezighoudt. God moet ook in de werkelijkheid
aanwezig zijn, niet alleen in teksten of, zoals vaak gezegd wordt, ‘achter’ de teksten.
Theologie heeft te maken met de werkelijkheid van God vandaag. Dat geldt ook als
je theologie definieert als reflectie over het geloof. Over welk geloof? Over het geloof
dat in
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teksten vastligt of over het werkelijke geloof van christenen? Ik weet heel zeker: was
er geen reëel geloof, dan was er geen theologie mogelijk.
Wat verstaat u dan onder ‘geloven in Jezus Christus’?
De vraag is: wie was Jezus? En wie is de Christus? Er moet een correlatie zijn, dat
heb ik destijds van Karl Rahner geleerd, tussen de werkelijkheid van Christus en het
geloof in hem. Ik bedoel, als Christus geen echt geloof wekt, dan is hij geen Christus.
En omgekeerd, als je wilt weten wie Christus is, dan moet je nagaan wat het betekent,
in Christus te geloven. In onze Centraalamerikaanse realiteit zijn er mensen die
zeggen: ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in God. En dat betekent dat zij bereid
zijn hem na te volgen, dat zij bereid zijn hun leven te geven.
Wat hebben theologen dan nog te doen?
Wat wij doen, Leonardo Boff in Brazilië, Ignacio Ellacuría in San Salvador, alle
anderen en ikzelf: wij beschrijven dat reële geloof. Daarvoor gebruiken we zowel
traditionele begrippen uit de theologie als nieuwe begrippen uit de mens- en de sociale
wetenschap. Zo wordt onze theologie een systematische beschrijving van het reële
geloof van christenen, het geloof van reële christenen: de campesinos van Aguilares,
de vrouw die voor ons kookt, aartsbisschop Romero, de priesters die vermoord zijn.
Dat zou dan betekenen: ‘Theologie luistert naar het volk’, zoals de titel van een van
de boeken van Leonardo Boff luidt. Maar is dat werkelijk zo? In dat boek verneem
je wel een en ander over wat het volk doet, maar het woord te voeren schijnt nog
meestal de theologen te passen.
Onze generatie, die nog in Europa gestudeerd heeft, is een overgangsgeneratie. Maar
de verdienste van Boff, Segundo en anderen is het, dat zij een lange traditie
doorbroken hebben. Ik bedoel, er bestaat nog geen systematische Latijnsamerikaanse
theologie die helemaal uit het volk komt. Maar dat betekent niet dat wat wij schrijven,
alleen maar onze eigen ideeën zouden zijn.
Kunt u ons concreter vertellen hoe uw contact met de mensen in El Salvador uw
Europees geloofsdenken veranderd heeft?
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Ik heb zeven jaar in Europa gestudeerd. We lazen daar het Oude Testament, de
profeten. Maar nooit ben ik op het idee gekomen, en nooit heb ik gemerkt dat een
van mijn studiegenoten op het idee is gekomen, dat het bij de profeten om
gerechtigheid ging. Dat is veranderd toen ik naar El Salvador terugging. Of iets
anders. Ik had arme mensen gezien, gastarbeiders in Duitsland en vroeger al armen
in El Salvador. Maar dat betekende voor mij als theoloog en christen niets. Ten
hoogste dacht ik bij mezelf: ze zijn gelovig én bijgelovig, ik moet ze uit hun bijgeloof
halen. Voor mijn eigen geloof zag ik in hen niets positiefs. Dat is een ervaring die
velen van ons meegemaakt hebben. We moesten eerst tot het inzicht komen dat er
in het evangelie sprake is van een heel bijzondere relatie tussen God en de armen.
En uit dat inzicht moest onze keuze voor de armen groeien: dat wij Gods voorkeur
voor hen tot de onze moeten maken, dat wij alles vanuit hun perspectief moeten
bekijken. Maar als je twintig jaar lang met traditionele begrippen gewerkt hebt, kun
je voor dat nieuwe perspectief niet van de ene dag op de andere nieuwe begrippen
ontwikkelen.
Wat stoort u in die traditionele begrippen? Waarin komen ze niet overeen met de
werkelijkheid die u in El Salvador ziet?
Vooral bepaalde vooronderstellingen, die bijna kritiekloos aangenomen worden. Als
men aan Europese theologische faculteiten bijvoorbeeld van ‘de mens’ spreekt, dan
wordt stilzwijgend verondersteld dat ‘de mens’ de moderne mens is en de moderne
mens is de Europese mens. Maar dat klopt niet. Die ‘moderne mens’ is een
minderheid. In Europa pretendeert men, vanuit die moderne mens een universele
theologie te ontwikkelen. Dat vind ik eigenlijk ongehoord. Ten eerste omdat ik van
oordeel ben - maar daarover kun je discussiëren - dat een theologie gewoon niet
direct universeel kan zijn. In eerste instantie moet een theologie altijd partijdig zijn.
Waarom, hoe bedoelt u dat?
Omdat dat de keuze is die God gemaakt heeft. Hij komt naar enkele mensen: de
uitgebuiten, de armen. Pas als de theologie dat serieus neemt, kan zij van daaruit
misschien, door analogie, een theologie voor allen worden. Maar zoals de Europese
theologie aanspraak maakt op universaliteit, dat gaat beslist niet. Zij is namelijk ook
partijdig, dat is onvermijdelijk. Maar zij is aan de verkeerde kant gaan staan, doordat
zij van de mens van de zogenaamde ‘eerste wereld’ de maatstaf voor allen heeft
gemaakt.
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Hoe werkt dat? Hoe manifesteert zich dat?
In de manier waarop men aan de Europese, de Duitse, de Romeinse universiteiten
de dingen bekijkt. Op een of andere manier heerst daar toch het geloof dat God eerst
naar Europa of naar de VS komt. Voor de enen komt hij via de Duitse universiteiten,
voor de anderen - de katholieken - via Rome naar de wereld. Daar komt dan nog bij
dat die God direct na de privé-eigendom komt. Daarom zeggen zo vele theologische
boeken allemaal hetzelfde. Ze zijn uitermate apologetisch en willen redden wat nog
te redden valt. Ze missen vaak het ene waar het op aan komt: de smaak voor de blijde
boodschap. Misschien heeft die bittere apologetische toon in Europa te maken met
de secularisatie en het ressentiment daartegen. Misschien wordt het bij ons over
enkele tijd hetzelfde. Maar als ik het heb over wat nu bij ons aan de gang is, kan ik
slechts zeggen: evangelie, dat is bij ons niet alleen maar een doctrine, maar een
kracht, een blijde boodschap. Theologen zijn blije mensen.
De boodschap is ook ‘nieuw’. Is dat zo omdat ze voor velen ginder inderdaad tot
nog toe nauwelijks bekend was, of wordt ze nieuw door de manier waarop u ze
voorstelt?
Als je contact houdt met de realiteit, kom je vanzelf tot nieuwe inzichten, een nieuwe
visie. Geschiedenis brengt voortdurend nieuwe dingen voort. Nieuw waren
bijvoorbeeld de kerkvervolging en de toenemende onderdrukking van het volk op
het ogenblik dat Romero aartsbisschop werd. Nieuw is het evangelie wanneer het
op nieuwe werkelijkheden ingaat en de tot dan toe verdoken werkelijkheid aan het
licht brengt. Zoals Romero aan het licht bracht wat er aan de gang was en met naam
en toenaam noemde wie er verantwoordelijk voor was. ‘De mensen die in hun
ongerechtheid de waarheid gevangen houden’, schrijft Paulus in zijn brief aan de
Romeinen (Rom. 1:18). Dat is ons aller oerzonde, ook die van ons, theologen. ‘Gods
toorn openbaart zich over hen’, schrijft Paulus. Waar de waarheid gevangen gehouden
wordt, blijft de werkelijkheid stom. En dat gebeurt, heb ik de indruk, als theologen
academisch blijven.
God slaat ze met stomheid?
De werkelijkheid blijft stom. Ik bedoel, God heeft ons niet overal en altijd iets te
zeggen. Heeft hij iets te vertellen in Australië, goed; heeft hij daar niets te vertellen,
ook goed. Maar waarom denkt men in Europa dat hij
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altijd daar moet spreken? Zou het niet mogelijk zijn dat hij daar soms ook niets te
zeggen heeft? Misschien zou het Vaticaan ook wel eens wat meer moeten zwijgen.
Gustavo Gutiérrez heeft eens gezegd (in Puebla) dat voor hem een academische
leerstoel of publikatiemogelijkheid niet zo belangrijk waren - er circuleerden toen
geruchten over mogelijke maatregelen tegen de ‘bevrijdingstheologen’. Als theoloog,
zei hij, leefde hij vooral van het directe, mondelinge contact met groepen en
gemeenten. Zou u dat ook zeggen? Hoe komt u tot nieuwe inzichten?
Wat betekent dat? Nieuw is, dat het evangelie eindelijk zijn plaats gevonden heeft.
De plaats van het evangelie zijn niet de universiteiten, de seminaries, de tijdschriften.
Die zijn belangrijk, dat wel, maar secundair. De primaire plaats van het evangelie
zijn de armen. Dat klinkt in uw oren misschien te romantisch. Maar ik bedoel er iets
heel reëels mee. Arme mensen, duizenden arme mensen nemen het evangelie aan.
Dat is, althans in El Salvador, absoluut nieuw. Natuurlijk horen ze van het evangelie
ook in de kerk, zien ze het ook in de bisschop - het is niet zo dat zij, zoals de paus
wel eens meende, een kerk zonder bisschop willen - maar op een of andere manier
beseffen zij dat het evangelie van hen geworden is: ‘Wij hebben het evangelie’. Dat
is voor mij het belangrijkste. Als we dan ook nog goede bisschoppen en nuntii krijgen,
des te beter, maar dat is niet mijn eerste zorg. Eén ding houdt me gaande: dat het
evangelie werkelijk onder de armen leeft. Als dat gebeurt, kunnen er natuurlijk
spanningen tussen campesinos en bisschoppen ontstaan, maar zelfs het meest absurde
optreden van bisschoppen kan de kerk dan niet meer ruïneren.
Als het evangelie alleen het bezit van de armen is, hoe kunnen mensen die in een
andere wereld leven en niet echt arm zijn, zich dan ooit bekeren? De vraag staat al
levensgroot in het evangelie zelf: ‘Het is gemakkelijker voor een kameel het oog van
een naald door te komen dan voor iemand die rijk is het Koninkrijk van God binnen
te komen’ (Marc. 10:25). Wij hier bijvoorbeeld zijn niet arm.
Laat me een begrip gebruiken waarmee het katholieke denken toch heel vertrouwd
is: het begrip van de ‘analogie’. Wij moeten op een analoge wijze arm worden. Wat
betekent dat? Een eerste stap, een minimum, is dat wij onze economische
mogelijkheden, onze maatschappelijke invloed, onze maatschappelijke macht als we
die hebben, echt ten dienste van de
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armen stellen. Een tweede stap... ik denk weer aan Romero. Hij was geen arme - hij
was natuurlijk ook niet rijk, hij had een bed en kon drie keer per dag eten - maar
doordat hij zich daadwerkelijk en niet alleen maar ideëel met de armen identificeerde,
werd hij zelf ook arm: weerloos, rechteloos, bedreigd. En dat geldt op het ogenblik
bij ons in El Salvador net zo voor mensen uit de middenklasse. Ik ken bijvoorbeeld
een architect. Hij zou voor een firma kunnen werken die grote hotels bouwt. Maar
hij werkt bij Dividenda minima, een instelling die door jezuïeten is opgericht om
arme mensen te helpen samen hun eigen thuis te bouwen en zich in gemeenschappen
te groeperen. Als hij hotels bouwde, zou hij natuurlijk veel meer verdienen, maar
aan zijn wijkarbeid verdient hij ook nog genoeg, hij zal niet van honger omkomen.
Maar zoals de zaken er bij ons nu voorstaan, komt daar iets bij: hij zal steeds meer
met de armen geïdentificeerd worden, en dat wordt voor hem gevaarlijk. Hij riskeert
iets voor de armen. ‘Arm’ zoals uw vraag dat misschien bedoelde, zal hij echter nooit
zijn. Hetzelfde kun je zeggen van artsen, priesters, juristen, journalisten.
Wat vindt u ervan dat mensen uit Europa naar Centraal-Amerika gaan om iets te
zien en te leren of om te gaan helpen of beide samen? Op het ogenblik naar Nicaragua
bijvoorbeeld.
Als ze maar iets van de werkelijkheid te zien krijgen. Ga je op het ogenblik naar
Nicaragua en kom je niet verder dan Managua, dan zie je niets anders dan ideologie.
Alles is geïdeologiseerd, zowel de kerk als de ‘revolutie’. In het binnenland, in de
dorpen zie je iets anders. Daar, bij de campesinos, zie je wat er, hoe onvolkomen
ook, aan opbouwend werk gebeurt. Ik heb de indruk dat sommigen, ik zeg sommigen,
naar Nicaragua gaan, omdat zij zich emotioneel met de triomf van de revolutie
geïdentificeerd hebben en in hun eigen land - in de VS, in Canada of Europa - niets
vinden dat ook maar op een revolutie lijkt. Dat klinkt misschien ironisch, het is niet
zo bedoeld. Zij hebben een zin voor hun leven gevonden in een revolutie. Zij gaan
naar ginder om zichzelf te bevestigen.
Er is dus wel enige scepsis geboden, het gevaar bestaat dat men de geschiedenis
eens te meer vanuit het perspectief van de overwinnaars gaat interpreteren, gesteld
dat er van een overwinning al sprake is?
Mijn probleem als Centraalamerikaan is niet, dat de sandinistische revolutie niet
volmaakt is. Ik verdedig die revolutie nog steeds. Natuurlijk kun je naar ginder gaan
en er gaan meewerken, maar dan moet je het daar
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doen waar de revolutie in het dagdagelijkse leven plaatsvindt, met al haar kansen en
mogelijkheden, met al haar onvolkomenheden en catastrofen.
Daarmee rijst de fundamentele vraag naar de draagwijdte van onze solidariteit.
Overal in Europa zie je de laatste tijd solidariteitsgroepen als paddestoelen uit de
grond rijzen: solidariteitsacties vroeger voor Viëtnam, nu voor Chili, voor enkele
Afrikaanse landen, voor Nicaragua. Koppelt men echter zijn eigen identiteit aan het
lot van die landen, dan volgt vroeg of laat de ontgoocheling. Op die manier komt
geen werkelijke solidariteit tot stand.
Er zijn, geloof ik, hoofdzakelijk twee redenen waarom mensen zich tot solidariteit
laten bewegen. Ik denk nu aan de solidariteit met mijn eigen land, El Salvador. De
eerste is - tegenwoordig zegt niemand dat meer, maar twee jaar geleden lag het nog
op ieders lippen - dat er daar een revolutie op til is, dat ze voor de deur staat. De
tweede, dat de mensen bij ons verschrikkelijk lijden. Natuurlijk kunnen die twee
motieven heel goed samengaan. Maar er zijn vele solidariteitsgroepen geweest die
in de eerste plaats erbij wilden zijn omdat de overwinning nabij scheen. Zodra die
hoop wijkt, verslapt ook het engagement. Bij diegenen echter die zich bij de mensen
in El Salvador betrokken weten, gaat de solidariteit verder. Met Nicaragua kan
misschien hetzelfde gebeuren: velen gaan nu naar ginder omdat ze naar de
zegevierende revolutie willen gaan kijken. Maar er zijn er ook die ter plaatse gaan
helpen en hun handen vuil maken. Uit mijn ervaring in El Salvador kan ik wel zeggen
dat de solidariteit van christelijke groepen over het algemeen van blijvender aard is.
Zij werken op lange termijn, omdat hun solidariteit niet alleen in politiek of ideologie
wortelt.
Daar komt bij dat zij daar impulsen vinden om hun leven hier, als ze terugkeren, ook
anders te bekijken. Velen van hen gaan zich ook hier politiek anders opstellen, ze
gaan anders leven en b.v. in basisgemeenten werken. Hebben ook zulke ervaringen
met wederzijdse leerprocessen invloed op uw theologie, laten we zeggen op uw
kerkbeeld?
Ja, ik doe ook wel wat aan ecclesiologie. Om een antwoord te vinden op de vraag
wat kerk is, zoekt de ecclesiologie gewoonlijk begrippen uit Paulus, uit de evangeliën,
conciliedocumenten en encyclieken samen, maar de werkelijkheid zelf van de kerk
- wat zij is, wie zij is - daar krijgt de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

793
ecclesiologie op die manier nooit zicht op, het object van de ecclesiologie is op die
manier niet de reële kerk.
Dat is een probleem dat zo oud is als de ecclesiologie.
Waarom eigenlijk? Als de Geest vandaag nog leeft, als deze kerk, zoals wij ze kennen,
met al haar fouten en zonden, met haar creativiteit en heiligheid, de kerk van de Geest
en het Lichaam van Christus is, en als er helemaal geen andere kerk bestaat, dan
wordt de reële geschiedenis van de kerk ecclesiologie. Dat heeft dan natuurlijk zijn
methodologische consequenties. Want dan moet je gelijk beginnen met de vraag:
waar haalt men het, om als men het over ‘kerk’ heeft, in de grond alleen vanuit het
verleden te argumenteren? Ik heb het in het begin al gezegd: de theologie heeft zich
fundamenteel met de ‘tekenen van de tijd’ bezig te houden. Ergens in de wereld moet
er een teken van de tijd te zien zijn, ergens moet God iets te zeggen hebben in iets
dat gebeurt. Een God zonder geschiedenis is geen God. Dan wordt theologie
palestinalogie of romanologie. Maar God kan ook zwijgen. En dan moeten wij ook
onze mond houden. We mogen niet de schijn wekken alsof wij met God kunnen doen
wat wij willen, alsof wij over hem alles kunnen vertellen wat wij maar willen. We
moeten God God laten.
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De Miskito's in Nicaragua
Pierre Vayssière
In de strijd die sinds 1979 heerst tussen de sandinistische regering van Managua en
de tegenstanders van de Revolutie staat ook het lot van de Miskito-indianen op het
spel. Volgens de Sandinisten doen de contrarevolutionairen alsof zij de zaak van
deze indianen tot de hunne hebben gemaakt en in de VS en Europa wordt de kwestie
gretig misbruikt om het nieuwe regime in diskrediet te brengen; de tegenstanders
van het regime van hun kant beweren dat hier sprake is van niets minder dan een
nieuwe volkerenmoord, bedreven door een autoritair en centraliserend bewind. Zonder
in dit debat stelling te willen nemen, wil ik trachten de tegenstrijdige standpunten
iets te verduidelijken, om dan in het kort een hypothese te suggereren over de vraag
hoe de kwestie zich verder kan ontwikkelen. Vooraf lijkt het echter nuttig even in
de geschiedenis terug te gaan, want daar vinden de voornaamste elementen van het
huidige conflict hun oorsprong1.

Een onherbergzaam en onafhankelijk gebied
Eeuwen lang hebben de Miskito's in hun natuurlijk milieu in afzondering geleefd.
De Spaanse verovering in de 16e eeuw heeft hun zin voor onafhankelijkheid nog
versterkt.
De twee departementen aan de Atlantische kust, Zelaya Norte en Ria San Juan,
beslaan meer dan de helft (56%) van het Nicaraguaanse grondgebied (67.402 km2
van de 130.000 km2). Ook vandaag nog zijn ze bijna helemaal afgesneden van de
rest van het land. Het is een laag land, dat afwatert in de Caribische zee en uit twee
delen bestaat: een aanslibbings-vlakte van minderwaardige grond waar van oost naar
west veel ‘rio's’ door vloeien, zoals de Rio Coco aan de noordgrens en de San Juan
in het uiterste zuiden; en een lange moerassige kust met een snoer van lagunes en

1

In het Frans is dit artikel eerder verschenen in Amérique Latine, no 17, janvier-mars 1984,
uitgegeven door CETRAL, Centre de Recherche sur l'Amérique Latine et le Tiers Monde,
35, rue des Jeûneurs, 75002 Paris.
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vol afzettingsslib. Het land ligt hier open voor de tropische stormen waaruit jaarlijks
kubieke meters water neerslaan. In de verschrikkelijke vochtigheid woekert een
oerwoud van hoogstammige bomen - koningsceder, mahonie, guave - en met een
vervaarlijke fauna - boa's, giftige slangen en jaguars. Meer dan de waardeloze grond
en het verstikkende klimaat is het vooral dit moeilijk toegankelijke oerwoud dat een
integratie en ontginning van de streek altijd in de weg heeft gestaan.
De meerderheid van de bevolking in dit gebied bestaat uit Miskito-indianen. Zij
leven aan de oevers van de rivieren, hun aantal wordt geschat op 90.000 tot 150.000.
Meer landinwaarts leven ongeveer 15.000 Sumu's en tussen Punta Gorda en Bluefields
1.000 Rama's. Verder, tussen Bluefields en Costa Rica ongeveer 25.000 creolen en
9% van de bevolking is blank. Het gebied is bijna altijd buiten de greep van Spanje
of van de Nicaraguaanse staat gebleven. De Capitanía General van Guatemala,
waaronder
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de streek tijdens de koloniale periode ressorteerde, is er nooit in geslaagd de Chontale-,
Caribe- en Miskito-indianen te onderwerpen. De Spaanse kroniekschrijvers noemden
ze ‘weerspannigen’, ‘trotse rebellen’, ‘wilden’. Ze vormden een tamelijk homogene
volksgroep, tot er in het midden van de 17e eeuw zwarte slaven arriveerden. In 1641
zou een schip met negerslaven schipbreuk geleden hebben voor de kust en velen
zouden hun toevlucht gezocht hebben in het woud en zich in het noorden bij de kaap
Gracias a Dios met de bevolking vermengd hebben. De zambo's of mulatten die
daaruit ontstonden, leefden op gespannen voet met de Miskito's, maar verbonden
zich met hen in de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand Spanje. Nog in 1827
gewaagt een Engelse koopman van ‘het grote wantrouwen van de indianen jegens
hun Spaanse buren die zij een eeuwige vijandschap gezworen hebben. Als er een
Spaans schip voor hun kust vergaat, wordt de bemanning zonder pardon afgemaakt’.
In de machtstrijd tussen Spanje en Engeland ging de Caribische zee vanaf het
einde van de 16e eeuw een belangrijke strategische rol spelen. De Atlantische kust
werd een groot nest van zeeschuimers en piraten, Hollanders, Fransen, maar vooral
Engelsen die deze kuststrook gebruikten om er hun buitgemaakte schatten op te
stapelen. Bluefields, de voornaamste kustplaats, is genoemd naar een bekend piraat,
Abraham Blaukelt. Van piraterij naar kaapvaart en van kaapvaart naar oorlog was
in die tijd blijkbaar maar een kleine stap. Het eiland Jamaica, een oud vrijbuitersnest,
dat in 1655 door de Engelsen werd veroverd, werd algauw de draaischijf van de
Engelse politiek in het gebied. Van daaruit begonnen de Engelsen handel te drijven
met de Miskito-indianen; ze ruilden houten voorwerpen, schildpad, vis of salsaparilla
voor geweren, kruit en rum. De handel baande de weg voor politieke inmenging. De
Engelsen vestigden zich langs de oostkust en kregen greep op de indianen. Van 1629
tot 1641 was er in het zuiden, op het eiland Providentia, een Compagnie van Engelse
puriteinen. Ze werden er verjaagd door een Spaanse expeditie. In 1687 werd een
cacique (een inheemse chef) zelfs tot koning uitgeroepen. Hij noemde zich Jeremias
de Eerste en proclameerde de onafhankelijkheid van het gebied... onder de hoge
bescherming van Engeland. Een karikatuur of een politiek genie? In zijn exotische
monarchie ontstond een ware militaire hiërarchie, iedere cacique van enig belang
werd tot kapitein of admiraal gepromoveerd. (In 1632 reeds was een andere cacique,
die later bekend werd als Oldman I, op bezoek geweest aan het Engelse hof, waar
hij een tijd lang een van de favorieten van Charles I was.) In de 18e eeuw ging het
Engelse Miskita-‘protectoraat’ zich agressief opstellen tegen de Spaanse provincies
van Nicaragua. Aangevoerd door Engelse officieren
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vallen indianen en zambo's de voornaamste Spaanse nederzettingen aan: Segovia in
1704, Chontales in 1709-1710, de Rio Colorado in 1720. In de rivaliteit tussen
Engeland en Spanje ging het voor beide partijen om de indianen en hun gebied, maar
de indianen kozen partij voor de overheerser die van het verste kwam: hun voorkeur
voor de Engelsen was slechts te vergelijken met hun ingeboren haat tegen Spanje,
dat ze, soms vandaag nog, ‘the snake in the grass’, de slang onder het gras noemen.
Als de onafhankelijkheidsbewegingen in Centraal-Amerika opkomen, heeft
Moskitia daar geen deel aan. Al was de Engelse voogdij al erg verslapt (de intendant
van Bluefields was door zijn regering in 1783 al teruggeroepen), de nieuwe ‘Verenigde
Staten van Centraal-Amerika’ zijn er nooit in geslaagd - of hebben er nooit naar
gestreefd - hun gezag tot het Atlantische gebied van de landengte uit te breiden. Zo
goed en zo kwaad als het ging, wist Moskitia zijn autonomie te handhaven. De
Canarische kolonisten, die in 1787 door de Spaanse kroon naar de streek werden
gestuurd, waren niet opgewassen tegen het harde klimaat en de Spaanse nederzettingen
waren al weer weg voor ze goed en wel geïnstalleerd waren. De laatste koloniale
vesting, de nederzetting bij de Rio Tinto, werd in september 1800 door de indianen
ingenomen en daarmee was hun soevereiniteit over het territorium weer voor een
tijd hersteld.
Gaandeweg namen de economische en vriendschappelijke relaties met het eiland
Jamaica toe, vooral tijdens de anarchie van de Onafhankelijksoorlogen (1821-1849).
Engeland herstelde zijn heerserspositie, daarbij steunend op het beproefde model
van het indirecte beheer. In 1825 werd in aanwezigheid van Britse ambtenaren een
nieuwe ‘mosko’-koning gekroond, Robert Carl Fredrick (1825-1845). In 1843
bevestigde Engeland plechtig zijn protectoraat over Moskitia, terwijl - toen - de
Yankees, op grond van hun Monroe-doctrine, partij kozen tegen de Miskito's en voor
de prille Nicaraguaanse Republiek: als de Miskito's een Amerikaans schip kapen dat
aan de kust is vastgelopen, steken zij als represaille het ‘paleis’ van de Miskito-koning
in brand.
De internationale machtstrijd, die tot dan toe in het voordeel van de indianen
gespeeld heeft, keert zich vanaf de jaren 1850 tegen hen. Als er in 1848 in Californië
goud ontdekt wordt, neemt de belangstelling van de Amerikanen voor de
Nicaraguaanse landengte toe: langs daar kan een veel kortere route tussen de twee
kusten van de VS aangelegd worden. Door het Verdrag-Clayton-Bulwer geeft
Nicaragua de VS toestemming om op hun gebied een kanaal te graven dat de twee
oceanen moet verbinden. Een eerste keer laten de Britten de Miskito's vallen: in het
Verdrag van Managua (1860), dat de Miskito's nog altijd niet vergeten hebben,
erkennen zij
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de autonomie van het ‘Moskita-reservaat’... onder de soevereiniteit van Honduras
en Nicaragua. Op de kwestie van de grens tussen deze twee landen - een kwestie die
vandaag nog altijd niet helemaal opgelost is - gaan zij niet in2. Een tweede keer haken
de Britten af in 1894. Moegetergd door de eisen van het indiaanse Reservaat (het
Verdrag van Managua stipuleerde o.m. dat Nicaragua de Mosko-koning jaargeld
moest betalen, maar deze eiste steeds meer), rustte President Zelaya een militaire
expeditie uit, onder leiding van Rigoberto Cabezas. Als Bluefields uiteindelijk
definitief ingenomen wordt, reageert Londen niet meer. De Britse steun aan de
indiaanse zaak was louter symbolisch geworden. Het Miskito-gebied wordt het
Departement Zelaya: het werd, zoals de Nicaraguanen nog steeds zeggen, ‘opnieuw
in het Nicaraguaanse grondgebied ingelijfd’; op school leren de kinderen nog altijd
dat deze verovering een nationalistisch heldenfeit was. In 1905 wordt het Verdrag
van Managua herroepen en ziet Groot-Brittannië formeel af van zijn protectoraat
over de Atlantische kust. Van de laatste indiaanse rebellen in 1909 houdt het zijn
handen af. Daarmee was er een einde gekomen aan de ‘de facto’-autonomie van de
Miskita-natie. Ze kreeg nu af te rekenen met een centraliserende en ‘vreemde’ staat.

Van rassenvermenging tot uitbuiting (1905-1979)
Drie factoren hebben ertoe bijgedragen dat de Miskito-beschaving in de loop der
tijden voortdurend evolueerde: handel, taal en godsdienst. In het begin van deze eeuw
leefden de indianen in het binnenland nog altijd van de visvangst, de jacht en de
pluk. Aan de kust daarentegen hadden deze plaats gemaakt voor commerciële
landbouw. De handel met de Britten leidde ertoe dat de knapsten onder hen Engels
leerden, de taal van commercie en diplomatie. Sommige caciques, die Engels
klinkende namen hadden aangenomen, waren ‘true English’ geworden, zeggen de
kronieken. Met franciscaanse missionarissen had het christendom reeds tijdens de
Spaanse koloniale periode (vanaf 1623) het christendom zijn intrede in

2

Van oudsher leven de Miskito's aan beide zijden van de grens, op beide oevers van de Rio
Coco. Als ze van de ene oever naar de andere trekken, zijn ze nog altijd thuis. Van die
zogenaamde ‘grens’ trekken zij zich niets aan. Een gegeven dat ook in de huidige betwistingen
nogal eens vergeten wordt.
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het gebied gedaan. Maar belangrijker was in de 19e eeuw (vanaf 1849) de komst van
Duitse zendelingen van de Moravische kerk. Zij slaagden erin verschillende
indianen-gemeenschappen te groeperen in een federatie, de Moravische kerk werd
de katalysator van een sterk nationaal bewustzijn3. Nog steeds horen meer dan 80%
van de Miskito's tot de Moravische kerk en hun leiders zijn pastores. Als in 1905 het
gebied officieel bij Nicaragua ingelijfd wordt, constateren de autoriteiten in Managua
dat deze ‘wilde kannibalen’ vaak heel oprechte christenen zijn, die Britse fair play
aan indiaanse hoffelijkheid paren.
Formeel is Moskitia nu in Nicaragua geïntegreerd, maar Nicaragua doet voorlopig
niets om die integratie ook in feite te realiseren. De streek blijft ontoegankelijk, er
wordt niets aan gedaan. De politieke wil daartoe ontbreekt. Het oude liberalisme
zegeviert: Moskitia wordt overgelaten aan de buitenlandse commerciële
ondernemingen, die geïnteresseerd zijn in de ‘natuurlijke rijkdommen’ van het woud:
rubber, fijne houtsoorten, goud... In 1925 begint de Standard Fruit Company met
enorme bananenplantages, waar zowel indianen als indo's van de kusten van de Stille
Oceaan tewerkgesteld worden. Het economisch en sociaal evenwicht was al duchtig
aangetast door de twee eeuwen van Britse aanwezigheid. Nu wordt het geheel
verstoord. De grondstoffen worden geëxploiteerd zonder enige economische
rationaliteit. De sociale structuur wordt ondersteboven gehaald door de introductie
van loonarbeid en een beginnende stedelijke concentratie. In het binnenland weten
vele indianen zich nog enigszins buiten het marktsysteem te houden en hun traditionele
levenswijze te handhaven, die steunt op subsistentielandbouw en visvangst. De
argwaan groeit tegen alles wat aan de vroegere vijand doet denken: de Spaanse kroon,
die de Nicaraguaanse Staat is geworden. Deze argwaan en vijandelijkheid zitten tot
op vandaag diep in de harten van de Miskito-indianen geworteld en dat hebben de
Sandinisten na de Revolutie niet altijd voldoende beseft.

3

N.v.d.r. De Moravische kerk is een kleine, maar wijd verbreide broedergemeente met luthers
piëtistische inslag, oorspronkelijk afkomstig uit Moravië (15e eeuw), in de 18e eeuw door
Graaf von Zinzendorf tot nieuw leven gebracht in een nederzetting aan de Hutenberg in
Saksen; vandaar hun andere benaming Hernhutters. Van oudsher legden zij zich toe op de
zending onder de negerslaven. Van de 330.000 leden zijn er 240.000 in Centraal-Amerika
en Afrika. Zij hebben veel aanhangers onder Surinamers en een gemeente (1.000 leden) in
Zeist, Nederland.
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Historisch overzicht
1502

(12 sept.) - Op zijn vierde reis bereikt
Christoffel Columbus de noordpunt van
Nicaragua (Kaap Gracias a Dios).

1529

Eerste Spaanse expeditie naar de Rio San
Juan.

1579

Diego de Artega volgt de Rio de San Juan
stroomopwaarts tot aan de Caribische zee.
Deze piraten vestigen zich in de
omgeving van Bluefields.

1623

Eerste franciscaanse missionering van de
Atlantische zone.

1629-41

Een compagnie van Engelse puriteinen
vestigt zich in het zuiden van de streek.

1687

Verkiezing van de Miskito-koning Jeremy
I.

1689

Piraten varen de Rio Coco op en
verwoesten Segovia.

1701-60

Herhaalde aanvallen van de Miskito's en
de Engelsen tegen de Spaanse
nederzettingen aan de kusten van de Stille
Oceaan.

1783

Vrede van Versailles: de Engelsen staan
het Miskito-gebied af aan de Spanjaarden.

1800

De Miskito's vallen de laatste Spaanse
nederzetting op de Rio Tinto aan.

1821

Onafhankelijkheid van Centraal-Amerika.

1825

In Bluefields wordt Robert Carl Frederick
gekroond.

1860

Theoretisch erkent Engeland de
soevereiniteit van Nicaragua over de
Atlantische kust.

1894

Reïntegratie van Moskitia door
Nicaragua.

1905

Engeland doet officieel afstand van zijn
protectoraat over de Atlantische kust.

1925

Vestiging van de ‘Standard Fruit
Company’.
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1960

Begin van een ernstige economische
crisis in het Miskito-gebied.

1973

Oprichting van de Alliantie voor de
Miskito-Promotie (ALPROMISU).

1980

Oprichting van MISURASATA.

1981

(18 feb.) Aanhouding van de voornaamste
leiders van Misurasata.
(mei): S. Fagoth wordt vrijgelaten en
daarna verbannen.

1981

(nov.) - 1982 (jan.) Contra-revolutionair
plan ‘Navidad Roja’.

1982

(14 jan.) Begin van de overplaatsing van
10.000 indianen van de Rio Coco naar
Tasba Pri.

De Sandinistische Revolutie en de indiaanse kwestie
De geschiedenis van de Atlantische kust, zoals die hier in het kort is geschetst, kan
niet volstaan om de complexe, bijna onontwarbare situatie waarin de Nicaraguaanse
regering zich op het ogenblik bevindt, te verklaren.
De Miskita-natie heeft altijd bestaan, maar de wereld heeft dat bestaan pas ontdekt
met de Sandinistische Revolutie en de verkeerde manier waarop zij het
indianenprobleem in het begin heeft aangepakt. Het lijkt wel of die fouten en
onhandigheden de etnische identiteit van deze bevolking pas goed bevestigd hebben.
Maar wie interesseerde zich vóór 1979 voor de etnische problemen van Nicaragua?
Welke westerse krant heeft in de jaren 1960 de zware economische crisis aangeklaagd
die de streek teisterde, toen de Amerikaanse ondernemingen hun bananenplantages
sloten en de pijnboommarkt in elkaar stortte? Welke internationale instelling heeft
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er ooit melding van gemaakt dat vóór 1979 58% van de bevolking analfabeet was?
Welke humanitaire organisatie heeft ooit een rapport gepubliceerd over de
bevolkingsverplaatsingen van de Rio Coco naar Santa Maria (tussen Wespain en
Puerto Cabezas), over het feit dat in 1970 de indianen alle rechten over het woud
verloren, over de moordpartijen die de Somozistische garde in 1975 aanrichtte in
Sofona, Dudu, San José Silvi? Het Miskito-probleem is niet alleen pas door de
Sandinistische Revolutie aan het licht gekomen, het is nu ook zowel voor de
overwinnaars als voor de overwonnenen een ideologisch wapen geworden. Net als
in de koloniale periode zitten de indianen ingeklemd tussen twee ‘buitenlandse’
machten, die beiden om hun alliantie dingen en daarbij beiden steunen op de oude
structuur van het gezag van de inheemse leiders.
De eerste gevechten - en de eerste militaire tegenslagen - van het Sandinistisch
Bevrijdingsfront tegen Somoza vonden plaats langs de Rio Coco, aan de grens tussen
Honduras en Nicaragua, op indiaans grondgebied. Het uiteindelijke en definitieve
offensief op de dictatuur liet de Miskito's tamelijk koud. De Sandinisten werden in
de streek onthaald, zoal niet als veroveraars, dan toch als vreemdelingen. De economie
in de streek was volkomen geruïneerd, het gebied was van de rest van het land
afgesneden en totaal aan zichzelf overgelaten; er was geen enkele infrastructuur,
geen wegen, geen kranten, geen telefoon. Voor de Miskito's waren de Sandinisten
alleen maar andere ‘Spanjaarden’: wat voor rampen zouden zij weer over de streek
brengen? Door het conservatisme van de Moravische priesters werd deze argwaan
of vrees nog versterkt.
Maar de eerste gebaren van goede wil van de Sandinistische Junta waren reëel: er
werden wegen aangelegd, waterputten gegraven, hier en daar elektriciteit aangelegd.
Vanuit haar opvatting dat Nicaragua één staat moest worden waarin alle
bevolkingsgroepen geïntegreerd zouden zijn, besloot de regering zelfs de inheemse
structuren te versterken. Van een eerder, in 1973, opgerichte associatie, de Alpromisu
(Alianza por la promoción mosquita y sumu), die Somoza herhaaldelijk geprobeerd
had te ontbinden, maakte zij een orgaan dat de integratie van de indianen moest
bevorderen: de Misurasata, een echte federatie van Miskito's, Sumu's, Rama's en...
Sandinisten. De leiding ervan werd toevertrouwd aan Steadman Fagoth Muller. Al
was deze van Duitse en Amerikaanse afkomst, met het prestige dat hij als Moravisch
pastor genoot, had hij zich als Miskito-leider weten op te dringen. Hij had gestudeerd
aan de Universiteit van Managua; later werd bekend dat hij daar actief was geweest
als lid van de geheime politie van Somoza. Nu werd hij zelfs lid van de Staatsraad.
De regering in Managua meende dat ze met Misurasata de volksorganisatie
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gevonden had die de Atlantische kust in het nieuwe revolutionaire project zou kunnen
integreren.
Maar dat optimisme was niet van lange duur. Al vlug ontstaan er onenigheden en
conflicten. Misurasata wil niet weten van een alfabetisatie in het Spaans en verkrijgt
van de Staatsraad de vergunning om in de indiaanse dorpen tweetalig onderwijs te
geven. De eisen worden dringender: Steadman Fagoth eist de autonomie van de
Atlantische kust - 38% van het hele grondgebied - en vijf vertegenwoordigers in de
Staatsraad. Dat druist regelrecht in tegen de opvatting van de Sandinisten, die van
Nicaragua één natie willen maken. Om het hoofd te bieden aan de aanvallen van de
Somozisten aan de Hondurese grens, stuurt de regering troepen naar het gebied van
de Rio Coco. Dat leidt tot incidenten met de Miskito-gemeenschappen. Er volgen
sabotagedaden, moorden op sandinistische militairen en op al te autoritaire Cubaanse
‘adviseurs’. Het sluimerend conflict tussen de Sandinistische Staat en de Miskito's
breekt uit als Steadman Fagoth een beroep doet op de internationale opinie. Op 18
februari 1981 arresteert het Sandinistische Front de voornaamste leiders van
Misurasata. Het is een brutale beslissing, de indianen reageren fel. Onder druk gezet,
laat Managua de leiders weer vrij, met uitzondering van Steadman Fagoth, die
beschuldigd wordt van separatisme en collaboratie met de contrarevolutionairen. De
indianen demonstreren om hem vrij te krijgen: in gewelddadige botsingen tussen
Miskito's en Sandinisten vallen aan beide zijden doden.
De Sandinisten zijn kennelijk het noorden kwijt: Fagoth wordt op 7 mei 1981 in
vrijheid gesteld en het land uitgezet. Hij gaat naar Honduras en sluit zich aan bij de
‘contra's’. Via een clandestiene radio blijft hij zijn troepen over de grens opruien.
Uit angst, omdat ze zich bedreigd voelen of uit overtuiging, vluchten ongeveer 3.000
Miskito's naar Honduras.

Het standpunt van de Miskito-leiders in ballingschap
Van in de zomer 1981 wordt het duidelijk dat de indianenleiders in ballingschap zich
openlijk aansluiten bij de vijanden van de Revolutie, Somozisten en Amerikanen.
Een van hen, Armstrong Wiggins, beschuldigt de Sandinisten ervan dat ze met geweld
ongeveer 10.000 indianen uit de grensdorpen van de Rio Coco naar de kampen van
Tasba Pri, een zestigtal kilometers meer landinwaarts, hebben ‘verplaatst’. (Ironisch
genoeg betekent Tasba Pri in het Miskito vrij land). Tot die bevolkingsverplaatsing,
die herinnert aan de talloze gedwongen ‘hergroeperingen’ uit de Ameri-
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kaanse koloniale geschiedenis, zou zijn besloten om de niet gepolitiseerde indianen,
die misschien geneigd zouden zijn om naar de contrarevolutie over te stappen, beter
in de hand te houden. De verhuizing werd in de slechtst mogelijke omstandigheden
gerealiseerd: de mensen werden er niet op voorbereid, dagen lang moesten ze tropische
regens trotseren, in de tentenkampen werden ze slecht opgevangen, er was geen eten.
Om de mensen duidelijk te maken dat zij er niet op moesten rekenen, ooit nog naar
hun dorpen terug te kunnen keren, zouden de Sandinisten er zelfs niet voor
teruggedeinsd zijn huizen, scholen en oogst grondig te vernielen... Tasba Pri is volgens
de indianenleiders helemaal niet dat ‘beloofde land’ waar de propaganda van de
regering het over heeft. Verdreven van hun heilige gronden, losgerukt uit hun tradities,
voelen de indianen zich hier ontworteld. Zonder de gedrevenheid van de
Sandinistische brigades, die de operatie leidden, zou er geen een kampement in orde
zijn gekomen, de indianen zelf staken geen hand uit.
Over wat er op het ogenblik in het Atlantische kustgebied gebeurt, weten we niets,
zeggen de opposanten. Het is een oorlogszone waar militaire geheimhouding heerst.
Geen enkele Nicaraguaanse of buitenlandse journalist mag er binnen, met uitzondering
van die van de regeringskrant, Barricada. Uit angst voor de sandinistische militairen,
die alle indiaanse dorpen bezetten, zouden vele Miskito, Sumu's en Rama's de bergen
in gevlucht zijn, waar ze geen eten vinden. Anderen zouden het land verlaten hebben,
Rama's naar Costa Rica, Miskito's naar Honduras. Volgens Brooklin Rivera, een
andere leider van Misurasata, zouden ongeveer 12.000 menen hun toevlucht gezocht
hebben ten noorden van de Rio Coco, in de kampen van Srumlaya en Mokoron, en
zouden er tussen december 1981 en augustus 1982 door de Sandinisten ware
slachtpartijen aangericht zijn.
Deze beschuldigingen werden door de media in de VS en Europa overgenomen
en nog eens extra aangedikt. Het indiaanse drama werd een wapen in de ideologische
propagandastrijd tussen Oost en West. In een deftig tijdschrift als de Revue des Deux
Mondes gewaagde iemand als Jacques Soustelle al van een nieuwe ‘volkerenmoord’,
un génocide bien tranquille. Het indianistentijdschrift Indi ging niet zo ver, maar
sprak toch van een nieuwe vorm van kolonialisme ten aanzien van de indianen van
de Atlantische kust.
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Het standpunt van de Sandinisten
De Sandinisten reageren op al die aanvallen nogal onhandig4. Beurtelings
argumenteren zij op principiële gronden en pleiten zij voor verzachtende
omstandigheden, om ten slotte openlijk toe te geven dat er fouten zijn gemaakt. Zij
relativeren de omvang van het Miskito-probleem: in het immense kustgebied leeft
tenslotte slechts 9% van de totale Nicaraguaanse bevolking en van de 274.350
bewoners van de streek zijn er maar 67.662 Miskito's (volgens de indiaanse leiders
zijn het er 120.000). Maar belangrijker dan die betwisting over cijfers en aantallen
is het principiële conflict tussen aan de ene kant het indianistenstandpunt, dat pleit
voor een absoluut respect voor de indiaanse minderheden en aan de andere kant de
opvatting van een gecentraliseerde staat die een van haar onderontwikkelde en tot
nog toe verwaarloosde regio's tot ontwikkeling wil brengen en ervan uitgaat dat hij
alleen daar de middelen voor heeft. Onomwonden verdedigt de Junta haar
centralistisch standpunt. Van meet af aan had de Sandinistische Revolutie de
bedoeling, van Nicaragua voorgoed één staat en één natie te maken, en dit zowel
tegenover het buitenland en de buitenlandse belangen als tegenover het sluimerende
separatisme van de Atlantische kustdepartementen. Het kan een anachronistische
onderneming lijken, maar je moet dit zien tegen de achtergrond van de eeuwenoude
frustratie van Managua. In de loop van de geschiedenis heeft Nicaragua, zoals we
boven hebben gezien, altijd af te rekenen gehad met buitenlandse mogendheden op
zijn grondgebied en altijd ging het om die kuststreek. Principieel willen de Sandinisten
de etnische en religieuze minderheden in hun taal, traditie en geloof respecteren. Zij
erkennen het recht op verscheidenheid (distintivitad), maar verzetten zich tegen de
politieke of economische autonomie van de indianengebieden. In de opbouw van de
natie kunnen de specifieke rechten van de minderheden niet verder reiken dan die

4

N.v.d.r. Een van de meest opmerkelijke ‘onhandigheden’ was de affaire-Schlaefer. Eind
december 1983 meldde de regering dat de katholieke bisschop van Bluefields, Mgr. S.
Schlaefer, door contrarevolutionairen ontvoerd en vermoord was. Enkele dagen later bleek
dat hij met een groep Miskito's die besloten hadden naar Honduras te vluchten, meegetrokken
was omdat hij zijn mensen niet in de steek wilde laten. In een interview zei hij later: ‘Onder
Somoza trok niemand zich iets aan van de Miskito's, ze werden gewoon aan hun lot
overgelaten. Als er problemen waren, dan alleen met de Amerikaanse en multinationale
ondernemingen; die hadden van Somoza de gronden van de indianen in concessie gekregen...
Nu pakken de Sandinisten het probleem een beetje te bruusk aan. Maar dat belet niet dat ik
met hen steeds in goede verstandhouding heb geleefd. Laten we ook deze flater van hen niet
te veel dramatiseren’.
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van alle andere burgers5. Overigens, als de Miskito's een eigen specificiteit wordt
toegekend, dan zou dat eerst recht op racisme of separatisme lijken. Zoals Tomas
Borge, de minister van Binnenlandse Zaken, in januari 1982 zei: ‘De stelling dat de
indianen zelfbeschikkingsrecht hebben op hun gronden is onaanvaardbaar als niet
eerst het voorkeursrecht van de Staat op het territorium erkend wordt... Miskito's,
Sumu's en Rama's zijn in de eerste plaats Nicaraguanen’.
Afgezien van deze principiële houding, geven de Sandinisten toe dat zij
aanvankelijk fouten hebben gemaakt. In hun streven naar een gemengde en
progressieve maatschappij lieten zij zich leiden door traditionele vooroordelen, het
indianenprobleem kenden zij niet goed. In hun autokritiek bekennen zij dat de eerste
sandinistische kaderleden die naar het gebied werden gestuurd, bijna niets afwisten
van de taal en de sociale tradities van deze gemeenschappen. Toen de bevolking
verplicht werd zich te laten vaccineren, hadden zij daar niet genoeg uitleg bij gegeven.
Ze hadden de jacht op schildpadden verboden, terwijl vele indianen juist daarvan
leven. Daartegenover plaatsen de Sandinisten hun goede bedoelingen voor de toekomst
en stellen zij in het licht wat zij in het indianengebied reeds gerealiseerd hebben.
Amnesty International b.v. mag komen kijken wat hier werkelijk gaande is. Wat de
overbrenging van de indianen van de Rio Coco naar Tasba Pri betreft, beroepen zij
zich op de onophoudelijke agressie van de contrarevolutionaire separatisten. Zo werd
op 3 februari 1982 een samenzwering onthuld, bekend onder de naam Navidad Roja
(Rode Kerstmis, november 1981-januari 1982): gefinancierd door een Amerikaanse
bijdrage van 19 miljoen dollar en gesteund door de Moravische kerk, zouden de
contrarevolutionairen het plan hebben opgevat het departement Zelaya Norte te
‘bevrijden’ en er een voorlopige regering te installeren. Vele honderden Miskito's
zouden daarbij betrokken zijn geweest. In de processen die daarop volgden, werden
meer dan 110 veroordelingen uitgesproken en gevangenisstraffen van 3 tot 30 jaar.
De exodus naar Tasba Pri, ‘het vrije land’, was in de eerste plaats bedoeld om de
territoriale integriteit te vrijwaren en het leven van de lokale bevolking tegen de
Somozistische benden te beschermen. Overigens is het moerassige gebied van de
Rio Coco, dat steeds weer aan overstromingen blootstaat, nauwelijks geschikt voor
een rationele exploitatie. Toegegeven, de over-

5

Het Verdrag van Managua (1860) had reeds gestipuleerd: ‘De Miskito's hebben het recht
zichzelf en alle personen die in het district leven te besturen volgens hun eigen gewoonten,
op voorwaarde dat deze niet indruisen tegen de soevereine rechten van de Republiek’.
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plaatsing naar Tasba Pri verliep in moeilijke omstandigheden. De mensen moesten
worden ondergebracht in noodkampen, het heeft een tijdje geduurd voor er wegen,
scholen en dispensaria kwamen. Maar na zes maanden hard werken, onder leiding
van de sandinistische jeugd, hebben vijf nieuwe dorpen zich georganiseerd naar het
revolutionaire model, met ‘participatie van het volk’ en politieke bewustmaking.
Met de landbouwexploitatie is nog maar nauwelijks een aanvang gemaakt en de
bevolking zal nog een hele tijd door de regering gevoed moeten worden.
Vandaag schijnt de regering in Managua het erop aan te leggen de gevluchte leiders
te isoleren van hun basis die in Nicaragua is gebleven: zij zouden zich encanailleren
met de CIA, ze zijn corrupt en laten zich alleen door geldzucht en machtshonger
leiden; hun lot hangt nog uitsluitend van de Somozisten en de imperialisten af. Het
volk is lange tijd door zijn leiders bedrogen, spoedig zal het de weldaden van de
Revolutie wel weten te waarderen. De regeringspropaganda stelt dan ook graag de
gelukkige dorpen van Tasba Pri tegenover de concentratiekampen van Srumlaya en
Mokoron, die bewaakt worden door Hondurese militairen en waar meer dan 120.000
vluchtelingen in barre omstandigheden opeengepakt zouden zitten.

Toekomst
De twee tegenstrijdige standpunten lijken wel onverzoenlijk, maar op het ogenblik
schijnt dat van de Sandinisten het spel gewonnen te hebben: het Miskitogebied is in
handen van het leger, de traditionele leiders van Misurasata zijn gevlucht, zowat
overal in de regio zijn bewustmakingsprogramma's op gang gekomen. Om de
gemoederen te bedaren, heeft de regering de meeste indianen die na de affaire van
Navidad Roja gevangengezet waren, weer vrijgelaten en ze kondigde een amnestie
af voor alle indianen die zich hadden aangesloten bij de anti-sandinistische troepen
in het buitenland. Dat slechts enkele honderden Miskito's daarvan gebruik maakten,
wijt de regering aan het feit dat Honduras ze met geweld terughoudt. (Op 6 januari
1984 werd een groep van 200 indianen die terug wilde keren, door een Hondurese
grenspatrouille vermoord).
Betekent deze goodwill van Managua dat de zaak van de Miskito's nu geregeld
is? In geen geval. De uitkomst van het conflict hangt af zowel van wat er op korte
termijn gebeurt - de grensoorlog - als van de vraag of de indianen, die van oudsher
tot passieve weerstand geneigd zijn, ertoe te bewegen zijn van mentaliteit te
veranderen. Als de Sandinisten de buiten-
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landse oorlog winnen, zal hun beleid ten aanzien van de indianen niet veranderen:
de Miskito's zullen in Nicaragua geïntegreerd worden. In het weinig waarschijnlijke
geval dat de tegenstanders van het sandinistische regime het halen, worden de
Miskito's ongetwijfeld opnieuw aan hun lot overgelaten. Maar zal de politieke wil
van de Sandinisten volstaan om het hart van de Miskito's te winnen? Dat is lang niet
zeker. Al eeuwen lang staan deze indianen argwanend tegenover elke vorm van
centralisme, altijd hebben zij gevochten tegen een direct beheer van buitenuit, zij
erkenden alleen het gezag van hun eigen leiders en hun ‘raad van ouden’. Als de
Sandinisten de streek een al te directief beheer opleggen, riskeren zij opnieuw een
reflex van min of meer passief verzet los te slaan en zal het jaren duren voor dat weer
ongedaan kan worden gemaakt. Laten we hopen dat het niet die kant opgaat. De
regering zou daarmee immers blijk geven van haar verblinding en haar onvermogen
om iets te begrijpen van de indiaanse specificiteit en van het recht op distintivitad.
Zo somber ziet het er echter niet uit. Bij een recent bezoek aan Nederland zei
Miskito-leidster Hazel Law o.m.: ‘Er is nu een dialoog aan de gang tussen de Miskito's
en de regering. De regering begrijpt het streven naar relatieve autonomie nu beter
en erkent dat het Miskito-volk ook door zijn eigen leiders bestuurd moet worden’.
Wat is een revolutie immers waard als haar etnisch beleid nauwelijks verschilt van
dat van de kapitalistische landen, die er nooit in geslaagd zijn het probleem van de
indianen in het continent op te lossen?
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De logica van de afschrikking
William van Belle & Paul Claes
In het officiële defensiebeleid van de NAVO lijken woorden een even grote rol te
spelen als wapens. Terwijl de wapendans verdergaat, blijven de aanvoerders de
magische formules herhalen die de boze geesten moeten verjagen. Het kernwoord
in die bezweringen is het woord ‘afschrikking’. Maar dit woord staat niet alleen. Het
behoort tot een redenering met een min of meer verhalend karakter. De beschrijving
van die logica is het onderwerp van dit artikel. Voordat wij met behulp van de
semiotiek van A.J. Greimas en de psychoanalyse van J. Lacan de logica van de
afschrikking analyseren, willen wij eerst een globale beschrijving geven van de
termen en de argumenteringen die erbij betrokken zijn. Als bronnen daarvoor
gebruiken wij een aantal min of meer officiële documenten, propagandamateriaal,
commentaarartikelen en interviews die woordvoerders van de NAVO, legerofficieren
en politici in het Nederlandse taalgebied (Vlaams-België en Nederland) verspreid
hebben1.

Afschrikking en ontrading
Het defensiebeleid van de NAVO heet gebaseerd te zijn op de doctrine van de
afschrikking van de vijand. Vaak ook tref je de verbinding ‘wederzijdse afschrikking’
aan. De NAVO gaat er inderdaad van uit dat het Warschaupact eenzelfde beleid
voert. Wij zullen het hier bij gebrek aan bronnenmateriaal niet hebben over de strategie
van het Oostblok, maar het lijdt geen twijfel dat de logica van de afschrikking daar
evengoed speelt als in het

1

NAVO-zakboekje, Navo Voorlichtingsdienst, Brussel, 1982; Vrede in vrijheid, Brochure van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landsverdediging, 1983; Vrede,
Brochure van de Christelijke Volkspartij, 1983; P.H. de Vries, Afschrikking, kernwapens en
de vredesbeweging, in Militaire Spectator, jan. 1983, pp. 28-32; L. Tindemans, Vrede en
internationale diplomatie, in Hoe winnen wij de vrede?, Davidsfonds, Leuven, 1984, pp.
11-25; L. Tindemans, Interview in Trends, 20 jan. 1983; R. Close, Afschrikking en evenwicht,
in Hoe winnen wij de vrede?, Davidsfonds, Leuven, 1984, pp. 74-81; B.W. Rogers, Interview
in Knack, 26 jan. 1983; B.W. Rogers, Interview in Defensiekrant, 20 jan. 1983.
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Westen. Het kan eigenaardig lijken dat twee systemen die op economisch, sociaal
en politiek gebied zo sterk van elkaar verschillen, toch op het gebied van defensie
zozeer met elkaar overeenkomen. Sterker nog: dat deze defensiestrategie slechts kan
slagen doordat ze voor beide tegenstanders dezelfde is. In deze symmetrie herkennen
we de spiegelrelatie die de sleutel is tot het begrijpen van deze vreemdsoortige logica.
De NAVO baseert haar strategie op de triade détente (ontspanning), deterrence
(afschrikking) en defence (verdediging). De drievoudige allitteratie maakt duidelijk
hoe zelfs strategische systemen niet ongevoelig zijn voor taalspel. Sinds de
kernwapenwedloop is de klemtoon van de strategie duidelijk op de tweede term
komen te liggen. Zo stelt het NAVO-zakboekje: ‘Het voornaamste doel van het
Bondgenootschap is de veiligheid van haar lidstaten te garanderen door mogelijke
agressie af te schrikken’ (p. 24). Waaruit bestaat die afschrikking? Aangezien het
onmogelijk zou zijn de eigen bevolking te verdedigen tegen een nucleaire aanval,
wil de NAVO een dergelijke aanval beletten door te streven naar een militaire
stabiliteit die gebaseerd is op wederzijdse terreur of afschrikking. Die afschrikking
dreigt met een wederzijdse vernietiging. Beide tegenstanders sluiten een pact dat
luidt: Als jij me aanvalt, dood je mij, maar voor ik doodga, zal ik ook jou doden. Of:
jouw moord is meteen een zelfmoord.
De officiële NAVO-doctrine houdt vol dat dit afschrikkingsbeleid niet in
tegenspraak is met de eerste term uit de triade, ontspanning: ‘Integendeel, beide
vullen elkaar aan. De NAVO moet ermee doorgaan zijn militaire sterkte te handhaven
om een stevige onderhandelingsbasis te leveren en zijn veiligheid te garanderen tot
de tijd komt dat veiligheid kan bereikt worden door voldoende betrouwbare
overeenkomsten over de vermindering van de militaire sterkte aan beide zijden’
(Zakboekje, p. 25). Zelfs wordt de paradoxale stelling verdedigd dat de
onderhandelingen over wapenvermindering bevorderd kunnen worden door een
opdrijven van de bewapening. Zo blokletterde de krant Het Volk van 18 febr. 1983:
‘Reagan: Afwijzing raketten in Europa schaadt de ontwapening’. En de Defensiekrant
(20 jan. 1983) vat een interview met NAVO-bevelhebber Bernard W. Rogers als
volgt samen: ‘Bereidheid tot bewapenen nù leidt tot minder wapens later’.
Volgens deze logica streven tegenstanders van een verdere bewapening niet naar
een ‘echte’ vrede, maar naar een ‘vrede in onderworpenheid’ (Pax Sovietica), omdat
zij geleid - of misleid - worden door de Sovjetunie. Zij worden ook steevast
voorgesteld als voorstanders van een eenzijdige ontwapening; en in het verlengde
daarvan als neutralisten die de eenheid van het Westen en de eigen veiligheid
ondergraven. In het al genoemde inter-
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view in de Defensiekrant zegt Rogers: ‘Wie denkt dat eenzijdig ontwapenen - of
pacifisme of neutralisme - helpt, miskent de geschiedenis. Zulke beweringen brengen
geen weg naar vrede, en àls de vrede al gehandhaafd blijft, dan is de prijs toch het
verlies van vrijheid, de mogelijkheid te leven zoals je wilt...’. En in een interview
met het magazine Knack van 26 jan. 1983 maakt hij duidelijk wat het echte pacifisme
is: ‘“Freeze” is een moratorium, is pacifisme. God, er is niemand meer vredelievend
en niemand wil meer vrede in deze wereld dan ik. (...) En het is het lot van een echte
pacifist, dat hij vrede krijgt tegen elke prijs, met inbegrip van zijn vrijheid’.
De term afschrikking wordt de laatste tijd niet zo veel meer gebruikt. Hij is
waarschijnlijk te gemakkelijk te associëren met de ‘schrik’ voor een atoomoorlog of
kernongeval, die onder een groot deel van de bevolking leeft. ‘Afschrikking’ is
vervangen door de eufemistische term ‘ontrading’2. Maar dat verandert niets aan de
strategie zelf. Om daarin een beter inzicht te krijgen vertrekken we van een artikel
dat P.H. de Vries, ritmeester der cavalerie in het Nederlandse leger, liet verschijnen
in de Militaire Spectator (januari 1983). Wij hebben dit artikel gekozen omdat het
een vrijwel volledige uiteenzetting geeft van een logica die bij andere
NAVO-woordvoerders soms alleen maar fragmentair verschijnt. Waar dat past,
kunnen we zijn redenering dus illustreren met hùn uitspraken.

Hoe afschrikken?
‘In West-Europa’, zo stelt P.H. de Vries, ‘kennen wij enerzijds sedert 1949 de
Noordatlantische verdragsorganisatie (NAVO) en anderzijds sinds 1955 het
Warschau-Pact (WP). Gegeven de ideologische tegenstelling tussen deze
machtsblokken, het daarmee samenhangende onderlinge wantrouwen en het bestaan
van een zeker machtsevenwicht (balance of power), wordt getracht een oorlog te
voorkomen door middel van afschrikking (deterrence). Afschrikking wordt wel eens
omschreven als het produkt van de mogelijkheid (capability) de tegenstander
onaanvaardbare verliezen toe te brengen en de wil (intention) deze mogelijkheid zo
nodig te gebruiken. Is een van deze factoren nul, dan is het produkt nul. Omdat

2

Over eufemisme in ‘kernspraak’ cfr. P. Chilton, Nukespeak: nuclear language, culture and
propaganda, in Crispin Aubrey (red.), Nukespeak. The Media and the Bomb, Comedia
Publishing Groups, London, 1982 (vert. door M. Schaevers in Heibel, dec. 1982).
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het nagenoeg onmogelijk is de waarde van deze factoren objectief vast te stellen,
wordt grote waarde toegekend aan het begrip geloofwaardigheid (credibility). De
geloofwaardigheid van het produkt afschrikking staat en valt met de
geloofwaardigheid van de factoren “mogelijkheid” en “wil”’ (p. 28).
De elementen mogelijkheid (wij gebruiken de o.i. betere term vermogen) en wil
vinden we terug in een artikel door de Belgische generaal Robert Close, getiteld
Afschrikking en evenwicht: ‘Ik herhaal even wat de afschrikking is. Ze bestaat erin
de materiële middelen te hebben (en de wil om ze in werking te stellen) die in staat
stellen de tegenstander een klap van zulke omvang toe te brengen, dat er geen
evenredigheid meer bestaat tussen het verhoopte voordeel en de opgelopen schade’.
Wij nemen de beide elementen nu onder de loep.

1. Het vermogen
Het vermogen (capability) tot afschrikking bestaat erin een voldoende bewapening
te hebben, voornamelijk op nucleair vlak, om - althans volgens de officiële doctrine
- de agressie van een tegenstander te kunnen beantwoorden door hem onaanvaardbare
verliezen toe te brengen. Wanneer zijn er voldoende wapens? Het antwoord op die
vraag blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Alleszins is het duidelijk dat het aantal nodig
geachte kernwapens sinds het begin van de jaren 50 ‘afschrikwekkend’ gestegen is3.
De vernietigingskracht heeft zelfs een ‘overkill-capacity’ (een teveel aan dodende
kracht) bereikt, maar ook die is blijkbaar niet voldoende, net zomin als een globaal
evenwicht tussen de twee machtsblokken4.
Het antwoord op onze vraag is sinds de jaren 50 gekoppeld aan de strategie van
het aangepaste antwoord (flexible response). Er worden drie types van wapens
onderscheiden: de conventionele wapens, de tactische kernwapens (voor gebruik op
het slagveld) en de strategische kernwapens (die voornamelijk als afschrikking dienen,
hoewel de NAVO een eerste, beperkt, gebruik ervan niet uitsluit). De afschrikking
wordt maar doeltref-

3
4

Zie Gwyn Prins (red.), Defended to Death. A Study of the Nuclear Arms Race from the
Cambridge University Disarmament Seminar, Penguin Books, 1983, p. 86 en vlg.
Jim Bush van het Amerikaanse Centrum voor Defensie-informatie: ‘In feite was er een
wezenlijk evenwicht vóór de SS-20 werden opgesteld. Er bestaat ook nu een wezenlijk
evenwicht en er zal een evenwicht bestaan nadat de Pershing II-raketten en de kruisraketten
ontvouwd zijn, als ze ontvouwd worden. Wat ik in feite wil zeggen is dat beide zijden veel
meer wapens hebben dan zij nodig hebben om welke taak dan ook uit te voeren’
(BRT-Panorama, 26 mei 1983).
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fend geacht als er van elke van deze drie soorten wapens voldoende zijn om de
tegenstander van antwoord te kunnen dienen. Eventueel kan een achterstand op één
domein gecompenseerd worden door een voorsprong op een ander (deel)gebied. In
Vrede in vrijheid, een propagandabrochure van het Belgische ministerie van
Buitenlandse Zaken en dat van Landsverdediging, staat te lezen: ‘Een achterstand
in één van de drie categorieën van de triade of zelfs in bepaalde wapens van een
categorie schept een gedeeltelijk onevenwicht. Hieruit kan de tegenstrever voordeel
pogen te halen. Daardoor kan hij ons ertoe dwingen, ofwel toe te geven, ofwel een
gevaarlijke escalatie op gang te brengen’. Het is duidelijk dat met zo'n redenering
de bewapeningswedloop in principe eindeloos kan doorgaan. De beschreven driedeling
is intussen door een andere vervangen (om de onderhandelingspositie te verstevigen?
of om de militair-industriële lobby haar zin te geven?). Men spreekt niet langer meer
van tactische kernwapens, maar van korte- en middellange-afstandsraketten, en liefst
alleen nog over deze laatste5. Zo kan de NAVO de nadruk leggen op het overwicht
van de Sovjetunie inzake op het land opgestelde, middellange-afstandsraketten. In
de brochure Vrede in vrijheid, bedoeld als documentatie voor de scholieren, kregen
de lezertjes een grafiek te zien waarin de vanop de grond af te vuren kernkoppen
voor middellange afstand werden vergeleken. Het overwicht van de Sovjetunie was
overweldigend. Van kernkoppen voor lange- en korte-afstandsraketten en kernkoppen
die vanop duikboten en vliegtuigen af te vuren zijn, werd met geen woord gerept.
Jim Bush van het Amerikaanse Centrum voor Defensie-informatie vertelt hoe die
herdefinitie gebeurde: ‘Hij (president Reagan) benaderde de Sovjetunie met het
voorstel dat als zij hun SS-20-raketten zouden ontmantelen, de VS hun
Pershing-II-raketten en kruisraketten niet zouden ontvouwen, iets wat als de nuloptie
bekend werd. Om ons voorstel tot een nuloptie te rechtvaardigen (...) was het
noodzakelijk de SS-20 te verwijderen uit de beschrijving van een tactische
atoommacht. Onze eigen wapens waren niet langer tactische wapens meer, maar
intermediaire atoomwapens. Dat volstond nog niet... we moesten nog praten over
intermediaire atoomwapens voor de lange afstand. En om de SS-20 helemaal buiten
spel te zetten, moesten we praten over op het land gestationeerde intermediaire
atoomwapens’6. Termen blijken dus in het vermogen tot afschrikking een veel
belangrijkere rol te spelen dan reële vernietigingskracht. Niets belet de VS morgen
weer een nieuwe categorie wapens te bedenken als compensatie

5
6

Zie b.v. Vrede, p. 7.
Overgenomen uit de BRT-Panorama-uitzending van 26 mei 1983.
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tegen een als een equivalentloos voorgesteld deel van de Sovjet-atoombewapening.

2. De wil
De wil (intention) tot afschrikking bestaat in de bereidheid om in geval van agressie
kernwapens te gebruiken. De Belgische minister Tindemans stelt in een interview
met Trends (20 jan. 1983) dat de beste verdediging ligt in de bereidheid van de
bevolking zich te verdedigen, in de overtuiging op te komen voor een rechtvaardige
zaak. Dit veronderstelt dat de bevolking als één blok achter die zaak staat. De
vredesbeweging tast evenwel die eenheid en dus de geloofwaardigheid van de factor
wil aan. De Vries zegt hierover in het aangehaalde artikel: ‘Door aan te dringen op
- desnoods eenzijdige - nucleaire ontwapening geeft men blijk niet de wil te hebben
deze wapens ooit in te zetten. Daardoor vermindert de geloofwaardigheid van de
factor “wil” van het produkt afschrikking, en daardoor wordt de geloofwaardigheid
van de totale afschrikking aangetast’.
Om die geloofwaardigheid niet aan te tasten mag de NAVO ook niet de verklaring
afleggen, nooit als eerste kernwapens te zullen gebruiken. Het Warschau-pact zou
ons dan met conventionele wapens kunnen aanvallen, waarin het een overwicht heeft,
en wij zouden niet met kernwapens kunnen riposteren. Onze reactie op een aanval
van de USSR moet ‘onvoorspelbaar’ zijn, zodat het risico dat de agressor loopt
onberekenbaar is7.

3. De geloofwaardigheid
De geloofwaardigheid (credibility) van onze afschrikking is afhankelijk van de
geloofwaardigheid van de factoren vermogen en wil. Op beide vlakken constateert
de NAVO echter een tekort. Daarom moeten we zowel nieuwe raketten installeren
(Pershing II, Cruise-missiles, MX-raketten - ‘vredebehoeders’, dixit Reagan) als de
vredesbeweging ervan overtuigen dat zij door onze geloofwaardigheid te ondergraven
een kernoorlog kan uitlokken. Close hierover: ‘Welke ook de beweegredenen van
deze (vredes)betogingen zijn (en soms [sic] zijn ze hoogstaand), ik meen dat ze tot
zelfmoord leiden, omdat ze eenzijdig zijn’. NAVO-secretaris Luns

7

Zie V. Tornetta, The Nuclear Strategy of the Atlantic Alliance and the ‘No-first-use’ Debate,
in Nato Review 30 (1982), nr. 5.
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vindt de vredesbeweging zelfs ondemocratisch omdat ze ingaat tegen de democratische
beslissingen van democratisch gekozen regeringen8.

Waarom afschrikken?
Waarom is een dergelijke afschrikkingsstrategie opgezet? Het antwoord op die vraag
is voorspelbaar als wij ons de spiegelsituatie herinneren waarin beide blokken zich
bevinden. Wij schrikken af omdat zij afschrikken (en vice versa). Ook die logica is
terug te vinden in NAVO-bronnen. Opnieuw spelen de elementen vermogen en wil
een overheersende rol.
Het Warschau-pact heeft volgens deze bronnen het vermogen om de NAVO schrik
aan te jagen. Vergelijkende statistieken illustreren die stelling. Steeds weer wordt
met ‘objectieve’ cijfers (die achteraf schromelijk overdreven blijken) aangetoond
dat de tegenstander een globaal of partieel overwicht heeft. Die vergelijkingen drijven
de bewapeningsspiraal steeds verder de hoogte in, ondanks de overkill-capaciteit
van 50.000 kernkoppen en de statistisch toenemende kans op een ‘ongewilde’
kernoorlog. Daarnaast zou de Sovjetunie ook de wil hebben om de wereld, desnoods
met kernwapens, te veroveren. Die wil is zowel af te leiden uit hun daden als uit hun
ideologie. Generaal Close wijst erop dat de Sovjetunie in 60 jaar een gebied van
3.400.000 km2 heeft ingepalmd, dat is ‘gemiddeld om de 10 jaar een oppervlakte
gelijk aan die van Frankrijk’. Een brochure van het Amerikaans ministerie van
Landsverdediging zegt dat ‘de Sovjets op nucleair gebied een veel groter aantal
raketten en kernkoppen blijven bouwen dan noodzakelijk is voor een geloofwaardig
afschrikkingsvermogen’9. Politieke gebeurtenissen als Afghanistan, Polen, het
neerschieten van de Zuidkoreaanse Boeing dienen daarbij als bewijzen van
oorlogszuchtigheid. (Omgekeerd zouden de Koreaanse en Vietnamese oorlog, de
‘destabilisering’ van Chili, de politieke inmenging in Centraalamerikaanse landen,
de inval in Grenada de Amerikaanse veroveringsdrang kunnen bewijzen).
Generaal Rogers zegt in een interview met Knack (26 jan. 1983) dat hij graag met
maarschalk Victor Koelikov, hoofd van de strijdkrachten van het Warschau-pact,
zou willen praten om hem ervan te overtuigen dat het Geallieerde Commando Europa
geen offensieve plannen heeft (behalve

8
9

Persbericht Belga van 28 juni 1983.
Soviet Military Power, Department of Defense, United States of America, 1983, p. 5.
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dan ‘tegenaanvallen binnen de defensieplannen, want een tegenaanval is de essentie
van een geloofwaardige verdediging’). Anderzijds gelooft hij niet dat de Sovjets
geen andere dan defensieve plannen hebben, omdat ‘de ideologie van de Sovjetunie’,
nu eenmaal ‘de overheersing van de wereld’ is.
Uitspraken dat de NAVO-landen totaal vredelievend zijn (kolonialisme en
imperialisme zijn verdwenen, zegt Rogers) en de Warschaupact-landen bij uitstek
imperialistisch en oorlogszuchtig, zullen ook voor heel wat Westeuropeanen niet zo
geloofwaardig zijn. Het belangrijkste argument voor de veroveringsdrang van de
Sovjetunie blijkt hun totalitair regime, waarvan het bestaan zelf een bedreiging zou
vormen voor de Westerse democratieën. ‘Het belangrijkste is ervan overtuigd te zijn
dat men te maken heeft met twee werelden die diametraal tegenover elkaar staan,
waarvan de ene de wereldhegemonie nastreeft en alle middelen aanwendt om dit
doel te bereiken. Een van deze werelden is die van de vrijheid; de andere die van de
Goelag’ (Close, p. 81). Een dergelijk totalitair regime kan ook gemakkelijk een oorlog
beginnen, terwijl in het Westen een democratische besluitvorming zou heersen: ‘Voor
parlementaire democratieën is het psychologisch, technisch en politiek onmogelijk
een militaire aanval te beginnen. Hoe zou men tot een mobilisatie kunnen overgaan
zonder eerst te zijn aangevallen? Alleen totalitaire regimes kunnen zulke agressie
voorbereiden en uitvoeren’ (Tindemans in Trends 20 jan. 1983).
In dit klimaat van fundamenteel wantrouwen past dan ook dat de vredesbeweging
beschreven wordt als een derde kolonne, die de Sovjets gebruiken in hun
psychologische oorlogvoering. Die opzet zou trouwens ook ten grondslag liggen aan
de voorstellen tot wapenvermindering vanwege de USSR, waarvan de enige bedoeling
zou zijn verdeeldheid te zaaien in het westerse kamp.
Deze vergelijking van beide tegenstanders leidt tot een verrassende conclusie.
Strategisch gezien verschillen zij niet van elkaar: beiden hebben immers zowel het
vermogen als de wil om elkaar een beslissende slag toe te dienen. Maar geen van
beiden doet dat, omdat ze dan niet elkaar maar ook zichzelf zouden vernietigen:
volmaakte patsituatie. Het grote verschil dat NAVO-commentatoren tussen NAVO
en Warschaupact zien, namelijk dat het eerste louter defensief en het tweede essentieel
offensief is gericht, blijkt in een dergelijke situatie geheel denkbeeldig. Generaal
Rogers spreekt in het hiervoren geciteerde interview over de tegenaanval als essentie
van een geloofwaardige verdediging. Orwells dubbeldunk (doublethink) blijkt niet
ver af: aanvallen is verdedigen. (Vergelijk ook: ‘Men moet bewapenen om te
ontwapenen’. ‘Meer raketten leiden tot meer vei-
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ligheid’. ‘Hoe waarschijnlijker het gebruik van kernwapens, des te onwaarschijnlijker
de kans op een oorlog’.) - De paradox is de ruggegraat van de logica van de
afschrikking.
Dat aanvallen verdedigen is, blijkt niet alleen in taal zo, maar ook in werkelijkheid.
Het systeem van de afschrikking is zo dat de verdediging zuiver agressief is, bestaat
uit een vernietigende aanval. Omgekeerd zou een aanval ook een vernietigende
verdediging uit angst kunnen zijn! In deze noodlottige spiegelsituatie zijn de grenzen
tussen verdediging en aanval weggeveegd.

De semiotiek van de afschrikkingsstrategie
Wij systematiseren nu de afschrikkingsstrategie aan de hand van de betekenistheorie
van de Franse semioticus Algirdas Greimas10. Deze onderzoeker ziet betekenissen
niet als referenties, maar als relaties tussen taaltermen. Als grondstructuur van de
betekenis stelt hij dan ook een relationeel geheel voor, het zogenaamde semiotische
vierkant, waarvan de vier hoektermen bestaan bij gratie van hun onderlinge relaties.
Horizontaal zijn de termen verbonden door contrariëteit (een kwalitatieve tegenstelling
van het type wit/zwart), diagonaal door contradictie (een binaire tegenstelling van
het type wit/niet-wit). Wij krijgen dan het volgend vierkant:
Binnen een antagonistische structuur zoals die in een militaire context normaal is,
kun je het semiotische vierkant als volgt invullen:
In de koude-oorlogssituatie die wij meemaken zou je op positie (a) de NAVO kunnen
zetten, op positie (b) het Warschaupact, op positie (b ) de tegenstanders van het
Warschaupact (b.v. dissidenten), op positie (ā) de tegenstanders van het NAVO-pact
(b.v. dat deel van de vredesbeweging dat een ontbinding van de NAVO voorstaat).
Wie een ontbinding van

10

A.J. Greimas, Du sens, Seuil, Paris, 1970, p. 135 en vlg.
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beide bondgenootschappen voorstaat, staat op de ā&b -positie. Een andere fractie
van de vredesbeweging is niet gekant tegen de NAVO als dusdanig, maar wel tegen
de strategie van de afschrikking. De beschuldiging van NAVO-kringen als zou de
vredesbeweging een derde kolonne van Moskou zijn is dus klaarblijkelijk onjuist.
Op het voorgaande semiotische vierkant kun je het semiotische vierkant van de
afschrikking projecteren:

Sinds de Koude Oorlog is de term vrezen de algemeen beleden houding van de NAVO
tegenover het Oostblok. Men denke slechts aan het befaamde ‘Nous avons peur’ van
de Belgische secretaris-generaal van de UNO, Paul-Henri Spaak. Die vrees (a) is
ingegeven door de schrikwekkendheid (b) van het Warschaupact. In (ā) krijgen we
de houding van hen die een vredesstrategie niet door vrees willen laten bepalen,
bijvoorbeeld door vertrouwen te stellen in de plaats van het algemene wantrouwen.
In (b ) verschijnt de houding van hen die tegen de afschrikkingsstrategie gekant
zijn en bijvoorbeeld aansturen op een eenzijdige ontwapening.
Het officiële NAVO-beleid is zowel op vrees als op doen-vrezen gebaseerd.
Tegenover de reële of ingebeelde dreiging van de Russen stellen zij hun eigen
dreiging. Zo ontstaat een volkomen symmetrisch geheel van relaties, dat tot een
semiotisch vierkant van deze vorm leidt:

Een paradoxale constellatie waarin de beide tegenstanders tegelijk verschrikt en
verschrikkend zijn, een wederzijdse passieve en actieve terreur aan de dag leggen.
De vredesbeweging staat hier in de positie ā&b . Zij meent dat een strategie van
afschrikking niet efficiënt is. De gedachte die aan die strategie ten grondslag ligt, is
immers dat zij tot een soort verlamming van de tegenstanders zou leiden. Vrees en
afschrikking zouden elkaar in evenwicht houden, zodat het niet tot agressie zou
komen. Deze
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redenering houdt echter geen rekening met de dynamiek die de bewapeningswedloop
binnen dit statisch model inbrengt noch met de dynamiek van de spiegelrelatie. Over
die beide punten zullen wij het nu hebben.

Afschrikking als verhaal (zonder happy end)
Voortbouwende op zijn betekenistheorie heeft de semioticus Greimas een
verhaaltheorie opgebouwd11, waarvan wij enkele elementen zullen gebruiken. Een
van de eenvoudigste verhaalsoorten is het verhaal van de strijd, waarin twee
handelende entiteiten (of actanten), namelijk subject en antisubject, tegenover elkaar
staan. Deze actanten proberen elkaar in een strijd uit te schakelen, door elkaar van
waarde-objecten te beroven. Die objecten hebben de vorm van modaliteiten, zoals
het kunnen, het willen en het weten. De lezer zal hier onmiddellijk het vermogen,
het willen en de geloofwaardigheid uit de afschrikkingslogica herkend hebben. Wij
zullen nu dit parallellisme verder uitwerken.
Ten einde de strijd met het antisubject te kunnen aanbinden moet het subject
competent zijn: hij moet de modaliteiten bezitten die hem het overwicht kunnen
verschaffen. Die modaliteiten worden hem gegeven door een machtigere actant, de
schenker. In het verhaal van de afschrikking is het subject het militaire commando
van de NAVO, het antisubject dat van het Warschaupact. De schenker van de
competentie aan de militaire wereld is de burgerlijke wereld. Deze geeft de
modaliteiten van het kunnen en het willen.
Het kunnen bestaat uit een ‘voldoende’ bewapening. De overheid staat in voor
(kredieten voor aankoop van) die bewapening. Er is een voortdurende spanning
tussen de militairen die nieuwe uitgaven eisen en de burgerlijke overheden die willen
besparen. De bewapening is niet alleen een zaak van defensie, maar ook van de
zakenwereld. Het militair-industrieel complex zal de militairen ertoe aanzetten het
kunnen te overdrijven om meer kredieten los te krijgen. Een objectief beeld van de
voldoende bewapening is ook daarom moeilijk te krijgen omdat de bewapening van
de tegenstander niet geheel is vast te stellen en omdat ongelijke wapens met elkaar
worden vergeleken. Zo wordt het kunnen beïnvloed door de modaliteit van het geloof.

11

Vgl. J. Courtés, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Hachette, Paris, 1967.
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Het willen bestaat in de intentie het kunnen ‘indien nodig’ ook te gebruiken. Het
militaire commando hangt in principe af van de burgerlijke overheid en dient het
willen daarvan te ontvangen. In de NAVO-propaganda lijken de rollen haast
omgekeerd: de militairen willen meer besluitvaardigheid van de burgers! Dit is een
gevaarlijke ontwikkeling: de defensie moet immers een instrument blijven van de
staat. Ook de overheid is in democratische regimes afhankelijk van een andere
instantie: de publieke opinie. Deze kan ongewenste beslissingen afstraffen door de
politieke mandatarissen niet opnieuw te verkiezen. De uiteindelijke schenker van
het willen is dus de stem van het volk. De verdeeldheid van het publiek inzake de
afschrikkingspolitiek en de kernbewapening verzwakt de modaliteit van het willen,
en meteen ook van de geloofwaardigheid ervan.
In een gewoon verhaal zal het subject dat de competentie van kunnen en willen
heeft, ook daadwerkelijk de strijd aangaan. Dit kan in ons geval niet, omdat dat
zelfvernietiging zou betekenen. De strijd blijft dus geheel op een imaginair vlak: dat
van het geloven. Verhalen die uitgevochten worden op het vlak van het weten draaien
rond de categorie waarheid. Nadat het subject de modaliteiten van het kunnen-weten
en het willen-weten heeft verworven, kan hij zijn tegenstander verslaan door zijn
geheim te ontraadselen. Denk bijvoorbeeld aan speurdersverhalen. Het verhaal van
de afschrikking is nog iets subtieler, omdat het draait rond de categorie
waarschijnlijkheid, die functie is van de modaliteit geloof.
Dé paradox van de afschrikkingspolitiek is dat de meest spirituele kracht, het
geloof, er gekoppeld is aan de meest materiële vernietigingskracht, die van
kernwapens. Maar bij nader toezien blijkt de logica van de afschrikking gebaseerd
op een verwarring van beide. De geloofwaardigheid wordt er immers in
geïnterpreteerd als een waarschijnlijkheid. Hoe? Voor de NAVO-woordvoerders
betekent geloofwaardig zijn de tegenstander doen geloven dat je kernwapens zult
inzetten, als dat nodig mocht blijken, maar tegelijkertijd toch in je achterhoofd houden
dat dit toch nooit zal gebeuren. Dit maakt de dreiging tot een zich voordoen als, een
schijn. Anderzijds betekent geloofwaardig zijn in deze logica dat je de
waarschijnlijkheid dat kernwapens gebruikt zullen worden, opdrijft op straffe van
niet overtuigend over te komen. Dit maakt de dreiging dus echt, een zijn. Die
antonimie tussen schijn en zijn is onoplosbaar en stelt de gehele logica op losse
schroeven. De verdedigers ervan blijken dit niet in te zien en gaan verder krankzinnige
gevolgtrekkingen te maken uit deze ondeugdelijke premissen.
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De dynamiek in deze logica van de onlogica is dat je de veiligheid doet toenemen
als je de onveiligheid opdrijft. Deze fatale redenering leidt tot een spiraal van
afschrikking die er als volgt uitziet:
- Afschrikking werkt alleen als ze geloofwaardig is.
- Geloofwaardigheid is een gradueel gegeven.
- Dus kan de geloofwaardigheid worden opgedreven door de afschrikking op te
drijven.
- De afschrikking vergroot door het aantal en het raffinement (preciezere wapens,
kleinere kernkoppen, grotere vernietigingskracht, enz.) van de kernwapens op
te drijven.
- Geloofwaardigheid is een kwestie van waarschijnlijkheid.
- Dus kan de geloofwaardigheid worden opgedreven door de waarschijnlijkheid
van het gebruik van atoomwapens op te drijven (kleinere, handelbare wapens,
kortere vluchttijd naar het doel, enz.).
- De afschrikking wordt groter naarmate wij minder voorwaarden verbinden aan
het gebruik ervan (b.v. geen belofte om niet als eerste kernwapens te gebruiken).
- Dus: hoe onveiliger, des te veiliger!

Het imaginaire karakter van de afschrikkingsstrategie
Wij hebben er al een aantal keren de aandacht op gevestigd hoe de spiegelrelatie aan
de basis ligt van de afschrikkingsstrategie. Deze spiegelrelatie is beschreven in de
psychoanalytische theorie van Jacques Lacan12. Zij is een duele relatievorm (tussen
twee subjecten b.v.), waarbij de plaats van de ene verwisselbaar is met die van de
andere en waarbij de ene in zijn handelen bepaald wordt door zijn fascinering voor
het beeld dat hij van de andere heeft. Deze relatie leidt volgens Lacan tot rivaliteit
en agressiviteit, omdat ze primair narcistisch is en dus de andere nooit in zijn
anders-zijn kan erkennen.
In haar pure vorm komt de spiegelrelatie niet tussen subjecten voor. Lacan zelf
geeft een voorbeeld uit de wereld van de automaten13, dat instructief is voor de
dynamiek in de spiegelrelatie die de bewapeningswedloop is. Veronderstel een robot
die zo geconstrueerd is dat hij zichzelf moet op-

12
13

J. Lacan, Le stade du miroir en L'agressivité en psychanalyse in Ecrits, Seuil, Paris, 1966
(Ned. vert. van Le stade... in Heibel, jg. 16, 3).
J. Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Seuil,
Paris, 1978.
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bouwen naar het voorbeeld van een andere robot die al verder opgebouwd is, maar
op dezelfde manier geconstrueerd is als de eerste. Zo'n situatie geeft een
cirkelbeweging van rivaliteit: de machines blijven elkaar repeteren. Dit kan slechts
uitmonden op vernietiging van één machine (en zo ook van de andere), tenzij de
machines de fatale wedloop zouden kunnen stilleggen door te praten over elkaars
‘verlangen’ om aan elkaar gelijk te worden. Dit is niet mogelijk in ons fictieve
voorbeeld, maar wel in menselijke relaties. Mensen kunnen praten en zich zodoende
van hun eigen handelingen distantiëren.
In de logica van de afschrikking herkennen we heel wat elementen van de
spiegelrelatie. Beide partijen nemen dezelfde positie in en hebben dezelfde perceptie
van elkaar: wij bewapenen omdat zij bewapenen, wij zullen aanvallen (ons offensief
verdedigen) als zij ons aanvallen, wij zullen niet verder bewapenen als zij eerst
ontwapenen, enz. De andere wordt niet als een echte andere beschouwd, maar gemeten
aan een ideaalbeeld (dé democratie, dé vrijheid) dat men van zichzelf ophoudt. Geen
wonder dus dat het bestaan van de ene als een bedreiging voor de andere wordt
gezien. Praten, onderhandelen dus, lijkt de enige oplossing om uit de fatale cirkel te
komen. Dat wordt in de NAVO-betogen trouwens ook gesteld. Maar het
onrustwekkende is dat die dialogen niet buiten de afschrikkingsstrategie gedacht
worden, maar er eenvoudig zelf deel van uitmaken. Het motto is: ‘Met de Russen
dialogeren, maar ze tegelijkertijd afschrikken’. Bijvoorbeeld: ‘Deze bereidheid tot
dialoog mag echter in Moskou niet uitgelegd worden als een teken van zwakte, want
dan komen vrede, vrijheid en veiligheid gevaarlijk op de helling te staan’ (Vrede, p.
12). Om de bewapeningsspiraal te verbreken zou wederzijds vertrouwen nodig zijn,
maar we hebben gezien dat de afschrikking juist gebaseerd is op een fundamenteel
wantrouwen. Een echte dialoog zou eigenlijk de afschrikkingspolitiek zelf tot
onderwerp moeten hebben. Zover zijn we nog lang niet. En intussen blijft de
afschrikkingspolitiek even afschrikwekkend voor de ander als voor onszelf.
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Geweldloosheid: alternatief of naïef?
Een analyse van acht bisschoppelijke brieven
Paul Begheyn
Over verschillende standpunten van katholieke bisschoppen, met name dat van
het Amerikaanse episcopaat, in verband met het Vredesvraagstuk is hier de
laatste tijd al een en ander verschenen. Zie b.v. G. Dierickx, De Amerikaanse
bisschoppen en de vrede, in Streven, augustus-september 1983, pp. 963-981 en
id., De vredesbeweging en de muren van Jericho, in Streven, maart 1984, pp.
492-506. Onderstaand artikel behandelt de vraag hoe de verschillende
episcopaten denken en schrijven over het thema van de geweldloosheid.
Redactie
In januari 1983 kwamen in het Vaticaan bisschoppen uit de Verenigde Staten,
Frankrijk, de Bondsrepubliek, Engeland, Wales en Schotland, België, Italië en
Nederland bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen naar aanleiding van de
derde versie van de brief van de Amerikaanse bisschoppen. Er werd beraadslaagd
over de schriftuurlijke en theologische grondslagen van de leer van de katholieke
kerk over oorlog en vrede; de problemen van het gebruik van kernwapens; de
verhouding tussen kernwapens en conventionele wapens; de moraliteit van de
afrading; de politieke samenhang van de bewapeningswedloop en de waarden welke
in de huidige politieke situatie in het geding zijn. De resultaten van dit overleg zijn
zeer verschillend. Niet alle deelnemende landen hebben sindsdien verklaringen
afgelegd; en enkele niet aldaar vertegenwoordigde landen hebben toch een brief
gepubliceerd. In chronologische volgorde gaat het om de volgende brieven:
Wereldvredesdag 1983 (DDR, 1 januari), Gerechtigheid brengt vrede tot stand
(Bondsrepubliek, 18 april), De uitdaging van de vrede: Gods belofte en ons antwoord
(USA, 3 mei), Vrede en gerechtigheid (Nederland, 5 mei), Ontwapenen voor de vrede
(België, juli), Het verlangen naar vrede: De evangelische zending van de Japanse
katholieke
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kerk (Japan, 9 juli), De storm die dreigt (Ierland, 28 juli), De vrede winnen (Frankrijk,
8 november)1.
Met uitzondering van die uit de Verenigde Staten, hebben deze weinig of geen
bekendheid gekregen. In het korte bestek van dit artikel zou het ondoenlijk zijn om
alle acht brieven uitvoerig te presenteren. Daarom is gekozen voor een benadering,
waarbij het thema van geweldloosheid, zo essentieel bij de huidige ontwikkelingen,
centraal staat.

Diversiteit
De diverse bisschoppelijke brieven blijken zeer verschillend te zijn, zowel wat betreft
lengte, opzet en diepgang, als wat betreft de erin gemaakte keuze. Zozeer zelfs, dat
hier en daar met grote moeite hun gemeenschappelijk uitgangspunt te herkennen
valt. Heeft dit te maken met de mate van invloed en verantwoordelijkheid die
bisschoppenconferenties zichzelf toeschrijven of ervaren? Spelen misschien politieke
factoren een rol, zoals in Nederland, waar de bisschoppen kool en geit, en met name
het CDA, wilden sparen? Of zoals in Frankrijk, waar tegelijkertijd de strijd om het
behoud van confessioneel onderwijs gaande was? Kardinaal Lustiger van Parijs was
in elk geval voorstander van een ‘realistische’ stellingname. Kort na het verschijnen
van de Franse brief liet hij zich daar onverbloemd als volgt over uit: ‘Ik denk dat het
overdreven en misschien zelfs aanmatigend is te veronderstellen dat op die wijze (nl.
een eerste stap zetten op weg naar nucleaire ontwapening, PB) een bepaald land als
profeet kan fungeren. Als het gaat om België of Nederland of Zwitserland, best,
misschien. Die riskeren niets en zorgen trouwens toch niet voor hun eigen verdediging,
ongeacht wat er gebeurt. Maar je zult je toch wel tweemaal moeten bedenken als het
de Verenigde Staten betreft. Voorwaarde daartoe zou moeten zijn dat de hele
bevolking erachter staat. En dan niet uit angst of uit gevoelens van defaitisme, maar
op grond van een positieve keuze. Het hele volk zou bereid moeten zijn zich als
martelaar aan te bieden, en wie wil dat? Het Amerikaanse pacifisme lijkt een ethische
reactie op schuldgevoel en het idee verantwoordelijk te zijn voor de wereld. Maar
tegelijkertijd is het het pacifisme van mensen die weten of menen dat hun

1

Indien integrale vertalingen in het Nederlands beschikbaar waren, vormden deze de basis
voor het onderzoek. Ze zijn uitgegeven in het Archief van de Kerken 38/7 (1983), pp. 19-35:
DDR, Nederland, Bondsrepubliek (samenvatting); 38/8 (1983), pp. 1-49: USA; 39/1 (1984),
pp. 25-30: België. In de overige gevallen werd de oorspronkelijke tekst benut, met
uitzondering van de Japanse brief, waarvan een onofficiële Engelse vertaling bestaat.
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toch niets zal overkomen’2. Met een dergelijke opiniemaker is het niet te verwonderen,
dat de Franse brief met 93 stemmen voor, 8 tegen en 2 onthoudingen werd
aangenomen.
Hoe zien de andere bisschoppenconferenties hun eigen positie? De Ierse
bisschoppen schrijven: ‘Als klein land moeten wij tegen de grootmachten en de
militaire blokken blijven zeggen, dat wat ons samenbindt als mensen die
geconfronteerd worden met nucleaire verdediging, belangrijker is dan welke
overweging dan ook van nationaal belang of internationale overheersing’. Zij
realiseren zich ook dat de Westduitse bisschoppen spreken ‘in het land dat
waarschijnlijk het meest bloot staat aan de dreiging met kernwapens’. De Amerikanen
zien zich zelf ‘als bisschoppen en herders die hun bediening uitoefenen in een van
de grootste kernnaties’, als ‘burgers van de natie die de eerste was om atoomwapens
te produceren, die de enige is geweest om ze te gebruiken en die vandaag een van
de weinige naties is die het verloop van het kerntijdperk beslissend kan beïnvloeden’.
Het meest indringend klinken de woorden van de Japanse bisschoppen. Hun brief is
tegelijkertijd een belijdenis en een bekentenis: ‘Wij hebben het geweld ervaren dat
het menselijk leven en de menselijke waardigheid overkwam in de vorm van
kernwapens. Zodoende zijn wij in staat om het verhaal aan de wereld te vertellen en
het door te geven aan onze nakomelingen... Nu de nucleaire dreiging in de wereld
van vandaag toeneemt en de wederzijdse afhankelijkheid van naties onderling
dichterbij komt, dient Japan, dat geen kernwapens bezit en een hoge graad van
technologie bereikt heeft, het initiatief te nemen en bij te dragen aan de versterking
van de organen die de wereldvrede handhaven. Als een van de partijen die in de
laatste oorlog betrokken waren, dragen wij verantwoordelijkheid voor meer dan 10
miljoen doden, met name die welke gevallen zijn in Azië. In onze huidige situatie
moet dit ons ernstig aan het denken zetten over de aanzienlijke belemmeringen die
wij zelf gevormd hebben tegen de vrede. Bovendien zijn op ons twee atoombommen
afgeworpen en hebben wij een beslissende nederlaag in de oorlog geleden’.

Amerikaanse bisschoppen
Van de acht in 1983 verschenen brieven is die van de Amerikaanse bisschoppen
zonder enige twijfel de belangrijkste. Hij wordt gepubliceerd

2

Van John Vincour's artikel over kardinaal Lustiger, oorspronkelijk verschenen in The New
York Times, publiceerde het weekblad De Tijd (16 december 1983) een Nederlandse vertaling.
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door een bisschoppenconferentie met een aanzienlijk groter aantal leden dan alle
andere hier genoemde. Hij is het resultaat van brede consultatie, langdurig overleg,
en gebed. In deze brief worden het meest diepgaand de vele aspecten van de
vredesproblematiek aan de orde gesteld. Om die reden wordt hij hier gekozen als
uitgangspunt bij het weergeven van de visies over geweldloosheid.
Om de vrede tegen agressie te verdedigen ziet de katholieke leer, aldus de
Amerikaanse bisschoppen, twee verschillende morele antwoorden die elkaar aanvullen
in deze zin, dat zij beide het algemeen welzijn trachten te dienen. Die verdediging
is niet alleen een recht, maar ook een plicht. Naast de verdediging met behulp van
wapens, die aan voorwaarden en grenzen gebonden is, is er de verdediging zonder
wapens. ‘In sommige gevallen worden mensen hiertoe aangezet door het evangelie
en het leven en de dood van Jezus zo te verstaan, dat ze alle geweld verbieden. Bij
anderen is de beweegreden louter een persoonlijk voorbeeld van christelijke
verdraagzaamheid te geven als een positieve, opbouwende manier om tot liefdevolle
verzoening met vijanden te komen. In nog andere gevallen nemen zij zich een “actieve
geweldloosheid” voor of raken daarbij betrokken als een georganiseerd verzet tegen
koppige agressie of om iedere onderdrukking welke met wapengeweld wordt
ondernomen, ondoeltreffend te maken’. Veelbetekenend wordt eraan toegevoegd,
‘dat geen regering, en zeker geen christen, mag aannemen dat zulke personen louter
pionnen van samenzwerende machten zijn of zich schuldig maken aan lafheid’. En
verderop wordt dit inzicht nog aangescherpt: ‘Werken aan de ontwikkeling van
geweldloze middelen om agressie af te wenden en conflicten op te lossen beantwoordt
het beste aan de oproep van Jezus tot liefde en tot rechtvaardigheid’. Toch zijn de
Amerikaanse bisschoppen zich bewust van de paradox waartegenover christenen
staan: ‘Wij moeten ons geloof, dat liefde mogelijk is en de enige werkelijke hoop
voor alle menselijke betrekkingen, duidelijk blijven uitspreken, en toch aanvaarden
dat geweld, zelfs dodelijk geweld, soms gerechtvaardigd is en dat naties moeten
zorgen voor hun verdediging’. Met deze zin lijkt aan de voorkeur voor geweldloosheid
weer afbreuk gedaan te worden.
Bij de beschrijving van de geschiedenis van het christelijk pacifisme en
geweldloosheid wordt in de Amerikaanse brief gebruik gemaakt van geschriften van
representatieve auteurs, onder wie Roland Bainton, Thomas Merton, Gordon Zahn
en Jim Douglass. Dit historisch overzicht begint aldus: ‘Bewogen door het voorbeeld
van het leven van Jezus en door zijn leer, hebben sommige christenen zich vanaf de
vroegste dagen van de kerk verplicht tot een geweldloze levensstijl’. Uitspraken van
Justinus, Cypria-
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nus van Carthago, Martinus van Tours en Franciscus van Assisi worden daarvoor
aangehaald. ‘Deze visie van christelijke geweldloosheid is niet passief inzake onrecht
en de verdediging van de rechten van anderen; in plaats daarvan verklaart zij en licht
toe wat het betekent weerstand te bieden een onrecht en geweldloze methoden’. Voor
de twintigste eeuw wordt gewezen op het geweldloos getuigenis van mensen als
Gandhi, Dorothy Day en Martin Luther King. ‘Het getuigenis van talrijke christenen
die hen door de eeuwen waren voorgegaan, werd op opmerkelijke wijze op het
Tweede Vaticaans Concilie bevestigd’, stelt de Amerikaanse brief, waaraan hij
toevoegt: ‘De leer van de rechtvaardige oorlog, die de laatste 1500 jaar het katholieke
denken duidelijk heeft overheerst, en de leer van de geweldloosheid zijn verschillende
maar onderling afhankelijke methoden om de oorlog te beoordelen. Zij verschillen
in enkele bijzondere conclusies, maar zij delen een gemeenschappelijke vooropstelling
tegen het gebruik van geweld als middel om geschillen bij te leggen’. In verband
hiermee pleit de katholieke kerk ook voor een wettelijke bescherming van
gewetensbezwaarden.
Deze stellingname heeft duidelijke consequenties: ‘Geweldloze middelen om zich
tegen het kwaad te verzetten verdienen veel meer studie en aandacht dan ze tot dusver
hebben ontvangen’. De brief zelf biedt een aantal sprekende voorbeelden, en wijst
op geweldloos verzet als mogelijke vorm van landsverdediging. Om deze reden
moedigen de bisschoppen de oprichting van een vredesacademie in de Verenigde
Staten aan en houden zij een pleidooi voor vredesopvoeding in breed verband.
Hiermee zijn alle passages betreffende geweldloosheid in de brief van de
Amerikaanse bisschoppen weergegeven. Hoezeer zij ook een pleidooi houden voor
geweldloze volksverdediging ‘als een alternatieve koers van handelen’, toch wijzen
zij niet onvoorwaardelijk de keuze voor dodelijk geweld af, ‘die wordt toegestaan
door de theologie van de rechtvaardige oorlog’. In die zin is deze brief enerzijds een
stap vooruit, omdat de weg van de geweldloosheid uitdrukkelijk als begaanbaar wordt
genoemd, anderzijds toch teleurstellend, omdat vanuit de traditionele leer van de
rechtvaardige oorlog het gebruik van geweld wordt getolereerd, zij het onder zeer
strenge - en aan velen niet of gebrekkig bekende - voorwaarden.

Franse bisschoppen
Haaks op de stellingname van de Amerikaanse bisschoppen staat die van hun Franse
collega's. Zij vragen zich af of ‘het geweldloze alternatief
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opgewassen is tegen de bedreiging’. De manier waarop naar een antwoord gezocht
wordt, duidt al bij voorbaat aan dat de vraag niet positief beantwoord kan worden:
‘In een wereld waarin de mens nog een wolf is voor de medemens, kan het betekenen
dat men de wolf uitdaagt indien men de gestalte van een lam aanneemt. Slecht
toegelichte edelmoedigheid heeft soms gevaren opgeroepen die zij meende te
bezweren. Een slecht aangepaste geweldloosheid kan kettingreacties van onvergeeflijk
geweld oproepen’. Al zouden wellicht individuele personen het risico van een
geweldloze stellingname kunnen wagen, bij staten ligt dat anders, vinden de Franse
bisschoppen. En zelfs in het eerste geval kan men zich vragen stellen, b.v. ‘Wat zou
er gebeurd zijn als Gandhi niet Lord Louis Mountbatten, maar een van Europa's
befaamde schurken als partner had gehad?’ De paragraaf over het geweldloze
alternatief besluit veelzeggend met: ‘Niettemin lijkt op korte en langere duur het
geweldloze alternatief nog heel onzeker. In elk geval niet zeker genoeg om degenen
die verantwoordelijk zijn voor het leven en de integriteit van de natie, te verwijten
dat zij hun toevlucht zoeken tot een afschrikking met gewapende tegendreiging’.
In het tweede deel van de brief, die handelt over het opbouwen van de vrede, komt
de geweldloosheid als mogelijkheid ter sprake. ‘De kerk moedigt geen overdreven
pacifisme aan’, stellen de Franse bisschoppen. Volgens hen mag men de roeping van
geweldloosheid niet gemakkelijk aanvaarden of behandelen. ‘Wanneer de
geweldloosheid pleit voor de realiteit van morgen, kan zij niet het gewicht van de
realiteit van vandaag ontkennen: nobele mensen moeten daar ook zorg voor dragen
en verplichtingen jegens haar aangaan’. De onhaalbaarheid van de geweldloosheid
wordt het meest helder door de Franse bisschoppen aangegeven in de zin: ‘Totale
geweldloosheid in zulk een graad van volheid wordt slechts in het hart van heiligen
als Franciscus van Assisi aangetroffen’.
In feite wordt in deze brief geweldloosheid eerst karikaturaal gepresenteerd, om
vervolgens als onhaalbaar terzijde geschoven te worden. Als de Franse bisschoppen
inzake geweldloosheid niet naar hun landgenoot Pierre Parodi willen luisteren3,
zouden zij tenminste hun licht kunnen opsteken bij hun Amerikaanse collega's, van
wier brief zij niet meer citeren dan de titel.

3

Pierre Parodi, leider van de in 1948 door Lanza del Vasto in Frankrijk opgerichte Communauté
de l'Arche, schreef in november een open brief aan de Franse bisschoppen naar aanleiding
van hun brief. Een gedeeltelijke vertaling in het Nederlands verscheen in Kerk en Vrede,
38/12, december 1983.
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Andere bisschoppen
Waar staan de bisschoppen van de zes resterende landen? Voelen zij zich beter thuis
bij hun Amerikaanse dan wel bij hun Franse collega's? De bisschoppen van de DDR
zijn uiterst summier over geweldloosheid, maar wat zij zeggen is van belang: ‘Krijgt
in een kernoorlog, waar geweld zonder onderscheid toeslaat, niet het dikwijls met
een glimlach afgedane ideaal van geweldloosheid, zoals Jezus Christus het ons in de
bergrede verkondigt, een tot nu toe onvermoede rationele zeggingskracht?’ In dit
verband stellen zij het onderwijs in militaire verdediging in hun land aan de kaak
gezien de situatie, en bovendien, omdat zij er waardering voor hebben ‘dat mensen,
in navolging van het woord van Jezus, een keuze maken voor de weg van de
geweldloosheid’.
Ook de Nederlandse bisschoppen zijn zeer beknopt, en beperken zich tot een
onderstreping van de algemeen aanvaarde kerkelijke inzichten: ‘Verdediging en
verzet tegen onrecht moeten zolang en zoveel mogelijk zonder geweld zijn. De kerk
prijst ook degenen die bij de verdediging van hun rechten afzien van geweld, en
bepleit wettelijke erkenning van gewetensbezwaren tegen gebruik van wapens. De
ontwikkeling van methoden die mensen in staat stellen zich zonder geweld tegen
onrecht te verzetten en te verdedigen, is in de geest van het Evangelie en mag daarom
niet als utopisch en onwerkelijk beschouwd worden. Voortgaande studie en onderzoek
hierover achten wij noodzakelijk’.
Voor de bisschoppen van Japan is de weg van geweldloosheid vanzelfsprekend:
‘Onnodig te zeggen dat onze inzet voor vrede geweldloos moet zijn’. De Ierse
bisschoppen sluiten zich ook aan bij de traditionele leer van de kerk en verwijzen
met instemming naar de brief van hun Amerikaanse ambtsbroeders. Een van de
manieren om vrede te stichten zien zij in ‘het aanmoedigen van de studie en het
gebruik van methodes van geweldloze verdediging en politieke verandering, en de
spiritualiteit waarop actieve geweldloosheid werkelijk gebaseerd is’.
Christelijke vredesarbeid omvat in de visie van de Westduitse bisschoppen: ‘Instaan
voor het Rijk Gods, bereidheid tot verzoening, protest en geweldloos verzet tegen
het onrecht binnen de grenzen van de wet; zij betekent: liefde voor de vijand, offer
en inzet van het eigen leven’. Elders in dezelfde brief spreken zij zelfs van het
‘voorbeeldige’ karakter dat de geweldloze houding eigen is. Ook in de politiek zou
het gebruik van en de dreiging met geweld volledig uitgesloten en zeker
langzamerhand verminderd dienen te worden. ‘Het ethos van geweldloosheid heeft
op het politieke vlak reeds daar effect, waar het lukt om afzien van geweld en geweld-
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vrije methodes voor de oplossing van conflicten in internationale overeenkomsten
en verdragen te introduceren en door te zetten’.
De Belgische bisschoppen tenslotte nemen ten aanzien van geweldloosheid het
traditionele standpunt in: ‘Tegenover elke generatie heeft de kerk de opdracht om
bij conflicten en aanvallen telkens concrete wegen te zoeken tussen het profetische
van de geweldloosheid met haar overtuigingskracht en het realisme van de
zelfverdediging met haar noodzakelijke grenzen’. Door hun standpunt zó weer te
geven, lijken geweldloosheid en zelfverdediging tegenover elkaar geplaatst te worden,
respectievelijk als onhaalbaar en haalbaar gekwalificeerd te worden. Een wat
aarzelende opmerking verderop in hun brief maakt duidelijk, dat dat een vals dilemma
zou zijn: ‘Misschien had de kerk - vroeger en nu - méér nadruk moeten leggen op
het getuigenis van de geweldloosheid’.
Met uitzondering van de brief van de Franse bisschoppen, die geweldloosheid van
de hand wijzen als een te hoog, en dus onbereikbaar ideaal, spreken de bisschoppen
van de overige zeven landen, beknopt of uitvoerig, met meer of minder aarzeling,
zich uit ten gunste van de geweldloosheid als alternatief. Alleen de Japanse
bisschoppen zien geweldloosheid als alternatief in plaats van, de overigen als
alternatief naast met wapens opgezette zelfverdediging. Daarmee krijgt de Japanse
brief eenzelfde profetisch gehalte als de verklaringen van de Latijnsamerikaanse
bisschoppen in Medellín (1968) en Puebla (1979). Daar werd onomwonden verklaard:
‘Een christen is een pacifist’4. Tussen haakjes: hoeveel bisschoppen zouden weet
hebben van, respectievelijk ervaring hebben met de liefst 198 vormen van geweldloze
actie, die Gene Sharp in zijn boek The Politics of Nonviolent Action (1982) aangeeft5?

4

5

De verklaringen van Medellín en Puebla zijn opgenomen in J. Grootaers, Kerk en
Maatschappij. Kerkelijke stellingnamen ten aanzien van het maatschappelijk gebeuren,
Leuven, 1982.
Van het fundamentele boek van Gene Sharp verscheen een gedeeltelijke vertaling in het
Nederlands: Macht en strijd. Theorie en praktijk van geweldloze actie, Utrecht/Antwerpen,
1982.
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Vernieuwde aandacht voor fossiele brandstoffen
Henk Jans
Om vele, vaak erg uiteenlopende redenen, wordt sinds een paar decennia een
vernieuwde aandacht besteed aan de fossiele brandstoffen. Die belangstelling geldt
o.m. de steenkool, die men in een groot aantal gevallen iets te voorbarig als niet meer
rendabel had afgeschreven, en bepaalde, voordien nooit ontgonnen energiebronnen
zoals teerzanden en andere oliehoudende gesteenten, waarvan de exploitatie tot voor
kort niet eens overwogen werd.
Een eerste reden is van militair-strategische en politieke aard: men wenst te
beschikken over eigen nationale energiebronnen om in geval van militair conflict of
politieke chantage niet al te afhankelijk te zijn van de energie-import. Een tweede
reden is het in vele (nagenoeg uitsluitend westerse) landen groeiende verzet van de
publieke opinie tegen de verdere uitbreiding en installatie van kerncentrales: waar
kernenergie verhinderd of ‘verboden’ wordt, dient men wel terug te vallen, althans
op korte termijn, op de klassieke energiebronnen. Een derde reden is van economische
aard: het alsmaar duurder worden van de - veelal ingevoerde - aardolie maakte de
vroeger onrendabel geachte ontginning van andere en/of eigen energiebronnen
opnieuw of voor het eerst doenbaar en zelfs aantrekkelijk. Een vierde reden tenslotte
is van ‘sociale’ aard: men wenst de tewerkstelling te handhaven in nationale
exploitaties die zuiver economisch gezien niet (meer) rendabel zijn. Zo is het b.v.
vooralsnog goedkoper de thermische elektriciteitscentrales in België te ‘voeden’ met
uit Polen of de VS geïmporteerde steenkool dan met de steenkool die ter plaatse
opgedolven wordt. Die situatie is niet aan duistere kapitalistische machinaties te
wijten, maar aan de ‘grillen’ van de natuur: de uit de VS geïmporteerde steenkool
b.v. wordt daar op grote schaal in zogeheten dagbouw ontgonnen, wat veel goedkoper
uitvalt dan een ontginning op honderden tot
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duizend meter diepte1. Om eveneens puur geologische redenen was trouwens het
Waalse steenkolenbekken al veel eerder dan het Limburgse in de rode cijfers geraakt:
de daar voorkomende, vrij dunne steenkoollagen behoren tot een door plooiingen,
breuken en verschuivingen sterk gestoord complex, wat de exploitatie ervan veel
moeilijker en duurder maakte.
Het ten dele al ingezette, ten dele slechts geplande grotere verbruik van fossiele
brandstoffen brengt echter op zijn beurt ‘nieuwe’, zij het al lang bekende problemen
met zich. Het valt nl. te vrezen en te voorzien dat de daarmee gepaard gaande
luchtvervuiling opnieuw zal toenemen en wel op het moment dat heel Europa zich
terecht grote zorgen maakt over de verreikende kwalijke gevolgen daarvan in de
vorm van ‘zure regen’2. Waar de Oostbloklanden tot voor kort dit probleem afdeden
als uitsluitend verbonden met ‘de niets ontziende kapitalistische uitbuiting van de
natuur’3, kunnen zij het thans niet langer ignoreren, gealarmeerd door de reacties van
de bevolking en geïnformeerd door hun eigen onderzoekscommisies. Onlangs kwam
zo'n commissie in Tsjechoslovakije klaar met een rapport (waarvan de publikatie
meteen door de regering verboden werd), dat de nefaste gevolgen blootlegde van de
bruinkoolontginning die daar, waarschijnlijk om redenen van rendabiliteit en
competitie op grote schaal wordt doorgevoerd, zonder enige voorzorg tegen de
daarmee verbonden, overvloedige lozing van zwaveldioxide in de atmosfeer. De
ondertussen in Canada reeds begonnen uitbating van teerzanden leidde daar reeds
tot de verwoesting, op een voordien nooit geziene schaal, van eertijds ongerepte
natuurgebieden en landschappen.
De terugkeer naar - of het opdrijven van - het verbuik van fossiele brandstoffen
kan allicht bepaalde politieke, economische en tewerkstellingsproblemen helpen
oplossen, maar even zeker is het dat die nieuwe aanpak op zijn beurt zowel
economische als ecologische problemen zal oproepen. Voor het energiebeleid op
nationaal en internationaal vlak liggen dan ook heel moeilijke keuzen in het verschiet.
Wat er ook van zij, het proces is al volop aan de gang, en met name in de VS en de
USSR is men reeds

1

2
3

In 1975 bedroeg de produktiviteit (gemeten in ton steenkool per man en per dag ontgonnen)
37 ton in de open-lucht-mijnen en 13 ton in de ondergrondse mijnen van de VS. In Frankrijk,
Groot-Brittannië en West-Duitsland waren de bedragen respectievelijk 1,9, 2,5 en 3,2 ton.
Cfr. E.D. Griffith en A.W. Clark, World Coal Production, in Scientific American, jan. 1979,
pp. 28-37.
Cfr. H. Jans, Continentale luchtvervuiling, in Streven, maart 1982, pp. 548-555.
Cfr. H. Jans, Leefmilieuproblemen in enkele Oostbloklanden, in Streven, feb. 1975, pp.
398-409.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

832
overgegaan tot nieuwe ontginnings- en gebruikswijzen van fossiele brandstoffen van
allerlei aard, waarvan de zeer aanzienlijke reserves al geruime tijd bekend zijn. Want
de energiehonger blijft op wereldschaal alsmaar toenemen, al werd hij door de
aanslepende economische crisis in de industrielanden de laatste jaren enigszins
afgeremd.

‘Uitgeputtte’ olievelden
Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat zogenaamd ‘uitgeputte’ olievelden, waarvan
de exploitatie derhalve werd stilgelegd, in feite nog zeer veel aardolie bevatten: de
in de ondergrond achtergebleven olievoorraden variëren van meer dan de helft tot
90% van de oorspronkelijk geschatte hoeveelheid! Dit merkwaardige en frustrerende
fenomeen hangt nauw samen met de manier waarop aardolie in de geologische
formaties gewoonlijk opgeslagen ligt. Al te schematische voorstellinge daarvan
wekken ten onrechte de indruk dat het om een soort onderaardse ‘meren’ gaat, die
in het gunstigste geval onder de daar heersende druk vanzelf leegstromen wanneer
ze aangeboord worden; of die in ieder geval vrij gemakkelijk leeggepompt kunnen
worden. In feite echter bevindt de aardolie zich in poreuze gesteenten, de zogeheten
reservoirgesteenten, vnl. zanden, zanden kalkstenen. De meeste van die gesteenten
kunnen er op het eerste gezicht heel vast en compact uitzien, terwijl hun globaal
poriënvolume toch varieert van zo'n 5% tot 40% van het totale volume. Het is in die
poriën dat de aardolie zich verzameld heeft. Voor de ontginning is evenwel niet
alleen het poriënvolume van belang, maar evenzeer de doordringbaarheid van het
gesteente: die hangt samen met de door breukjes en breuken ontstane onderlinge
verbindingen tussen de poriën. Waar die verbindingen ontbreken of te weinig talrijk
zijn, wordt de doorstroming van de aardolie naar de boorput en de pompinstallaties
verhinderd. Voor een beter begrip van de zaak dienen wij nog te vermelden dat zich
boven de aardolie meestal een ‘kap’ van (aard)gas bevindt, terwijl onder de aardolie
een hoeveelheid (zout) water in het reservoirgesteente aanwezig is. Wordt nu zo'n
klassiek aardolieveld aangeboord en ontgonnen, dan neemt met verloop van tijd de
aanvankelijk vaak vrij hoge gas- en waterdruk steeds verder af. Er komt een moment
waarop ook krachtig pompen er niet meer in slaagt de olie weg te halen van de talloze
poriënwanden waaraan ze vastkleeft. Beperkt men zich tot de hier geschetste
‘primaire’ oliewinning, dan blijft zo'n 80 tot 90% van de aardolie in de gesteenten
achter.
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Een aanzienlijk deel van de in de gesteenten achtergebleven aardolie kan evenwel
gerecupereerd worden met behulp van de reeds veelvuldig toegepaste techniek van
de secundaire oliewinning. De (verminderde) gas- en/of waterdruk in het
reservoirgesteente wordt kunstmatig hersteld of zelfs nog vergroot door van buitenaf
via supplementaire boorgaten lucht (of een ander gasmengsel) en water boven of
onder de oliehoudende laag binnen te persen. Onder de vermeerderde druk wordt
een gedeelte van de aardolie van de poriënwanden losgerukt en kan dan via de
produktieput naar de oppervlakte worden gepompt. In het Parentis-olieveld in
Frankrijk b.v. slaagt men erin door waterinjectie ongeveer 60% van de aanwezige
aardolie aan het gesteente te onttrekken. Ook in de VS en de USSR wordt deze
methode al geregeld toegepast. Met dergelijke, nog vrij eenvoudige technieken van
gestuwde oliewinning (gasinjectie, waterinjectie, of beide gecombineerd) wordt het
over het algemeen mogelijk 40 tot 50% van de aardolie uit het reservoirgesteente
weg te halen. Er wordt ook al geëxperimenteerd met de injectie van zwaardere
vloeistoffen door toevoeging van polymeren aan het injectiewater, om aldus de
stuwkracht van het water te verhogen.
Erg onbevredigend is nog steeds het feit dat ook na een geslaagde secundaire
oliewinning meestal nog ongeveer de helft van de aardolie in het gesteente achterblijft.
Om daar iets aan te doen werd de jongste tijd de nog ten dele experimentele techniek
ontwikkeld van de tertiaire oliewinning. Het komt erop aan de viscositeit (stroefheid)
en de oppervlaktespanningsweerstand van de in het gesteente steeds fijner verdeelde
aardolie te overwinnen. De olie wordt minder stroef gemaakt door (in plaats van
koud water) hete stoom in het gesteente te persen: door verwarming vloeibaarder
geworden gaat de olie opnieuw stromen en kan weggepompt worden. Een zeer
belangrijk bijkomend voordeel van deze methode is dat zij voor het eerst de ontginning
mogelijk maakte van ‘zwaardere’ oliën, die te stroef waren om met de klassieke
methodes ontgonnen te worden. De methode wordt toegepast in de velden met zware
olie van Californië en in een groot aantal velden van de USSR. Een alternatieve
methode om door verwarming de aardolie minder stroef te maken bestaat erin de
aardolie ten dele ter plekke te verbranden: door de daarbij ontwikkelde hitte wordt
de aardolie al in het reservoirgesteente zelf gedistilleerd en ‘gekraakt’ en verkrijgt
men rechtstreeks een lichtere en bruikbaardere olie. Door de verbranding af te wisselen
met waterstuwing hoopt men in de gunstigste gevallen tot ongeveer 90% van de
oorspronkelijk aanwezige aardolie aan het gesteente te kunnen onttrekken. Intussen
wordt al druk geëxperimenteerd met nog een andere methode om de fijn verdeelde
aardolie uit het
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gesteente los te weken: de injectie onder druk van bepaalde gassen (koolstofdioxide,
stikstof, gasvormige koolwaterstoffen) blijkt als een soort oplosmiddel te werken
waarmee de aardolie zich vermengt, zodat het mengsel van gas en olie weggepompt
kan worden. Met waterinjectie gecombineerd heeft ook deze techniek al uitstekende
resultaten opgeleverd in Texas en in het Hassai-Messaoud-olieveld van Algerije.
Wel werd in beide gevallen de commerciële toepassing van de methode in de hand
gewerkt door het feit dat er in de onmiddellijke omgeving van de olievelden volop
goedkoop menggas aanwezig is.
Nog niet veel verder dan het zuiver experimentele stadium tenslotte zijn de
projecten om aan het stuwwater een soort detergenten toe te voegen, die de aardolie
zouden oplossen en het reservoirgesteente als het ware zouden doorspoelen. Het is
echter moeilijk geschikte stoffen te vinden; ze vallen bovendien erg duur uit.
Vanzelfsprekend zijn de secundaire en tertiaire oliewinning niet alleen meer
omslachtige maar ook veel duurdere technieken om aardolie te winnen. Dat zij reeds
toegepast en nog verder uitgeprobeerd worden is echter te danken aan het feit dat
ook de goedkoper gewonnen aardolie toch steeds duurder werd. Paradoxaal genoeg
hebben een aantal olieproducerende landen zelf, doordat zij hun gemakkelijk
ontginbare aardolie zo duur gingen verkopen, de ontwikkeling van duurdere, maar
in die omstandigheden toch weer rendabele ontginningstechnieken gestimuleerd!
Dit geldt trouwens eveneens voor de ‘offshore’ ontginningen in zee, die pas rendabel
werden nadat de prijs van de aardolie voldoende gestegen was.

Van teerzanden, bitumineuze schiefers en olie-mijnen
Het relatieve succes van de secundaire en tertiaire oliewinning heeft intussen ook al
geleid tot de exploitatie van anderssoortige aardolievoorraden, die voordien niet voor
ontginning in aanmerking genomen werden. Het betreft de aantoonbaar enorme
hoeveelheden ‘zwaardere’ oliën (teer, bitumen, asfalt) die in fijn verdeelde, vaste
toestand in een groot aantal sedimenten (zand, schiefer, leisteen) voorkomen.
Waarschijnlijk zijn de meeste van deze olie-afzettingen in situ gevormd, en dus niet
door migratie naar een reservoirgesteente ontstaan, zoals dat wel het geval is voor
de klassieke olievelden. Het enorme volume van deze oliehoudende sedimenten
maakt echter dat daarin veel meer aardolie opgeborgen is dan in alle bekende
oliereservoirs van het klassieke type. In de VS alleen al komen vijf gebieden van
bitumineuze schiefers voor waarvan de aardolievoorraad
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op het dubbele van alle aardoliereserves van het klassieke type in de VS wordt
geraamd4. En in 1980 werd de hele petroleumwereld in opschudding gebracht door
de mededeling dat in het westen van Siberië, op twee- tot drieduizend meter diepte,
een pak sedimentlagen was ontdekt, de zogeheten Bajenov-formatie, met een
uitbreiding van een miljoen km2, die 619 miljard ton aardolie zouden bevatten,
waarvan 30% recupereerbaar werd geacht5. Later is echter gebleken dat deze raming
veel te optimistisch was, omdat het gesteente uit sterk verkiezelde kleien bestaat,
waarvan de doordringbaarheid uiterst gering is. Om ten minste een deel van de daarin
‘vastgekluisterde’ aardolie te winnen, zouden er zes boorputten per km2 nodig zijn!
En samen met de techniek van de stoominjectie zou men eveneens technieken moeten
ontwikkelen om het gesteente te verbrijzelen en aldus de doordringbaarheid ervan
te vergroten. Men denkt daarbij aan ondergrondse kernontploffingen: vast staat dat
die methode reeds in 1979 door de Russen werd toegepast in het olieveld van Solym.
Daarmee zijn we beland bij de ten dele reeds ondernomen maar grotendeels nog
slechts overwogen ontginning van dergelijke oliehoudende gesteenten, die niet alleen
voorkomen in grote gebieden van de VS, Canada en Siberië, maar eveneens in Estland,
op Sicilië, in Kongo (Brazzaville), op Madagascar, in Venezuela, Brazilië en China.
Al naar gelang van het feit of deze gesteenten zich aan (of dichtbij) de oppervlakte
bevinden dan wel heel diep in de ondergrond, vraagt de ontginning ervan
openluchtmijnen of heuse onderaardse mijnen met (verticale) schachten en
(horizontale) galerijen.
Een openluchtontginning op werkelijk gigantische schaal die al enkele jaren op
volle toeren draait, is die van de Syncrude Canada Ltd in de Canadese staat Alberta.
De kleverige Athabasca-teerzanden beslaan daar een oppervlakte van zowat 60.000
km2 en zijn al een paar eeuwen bekend. Zij blijken 85% zand, 4% water en 11% teer
te bevatten. Nog in het begin van deze eeuw ondernomen pogingen om de aardolie
via boorputten te ontginnen waren volkomen mislukt. Maar sinds het midden van de
jaren zeventig is men er met de grote middelen van de moderne techniek tegenaan
gegaan. Reusachtige, ettelijke meters hoge graafmachines scheppen het zand op een
transportband, die het afvoert naar de verwerkende fabriek, waar de teer met heet
water van het zand wordt gescheiden, en

4
5

Cfr. R.A. Dick en S.P. Wimpfer, Oil Mining, in Scientific American, okt. 1980, pp. 156-167.
Cfr. Yvonne Rebeyrol, Gigantisme et énormités, in Le Monde, okt. 1980, p. 17.
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daarna gedeeltelijk gedistilleerd tot een vloeibare olie, de zogeheten syncrude,
synthetische ruwe olie. De hele onderneming is wel een waterverslindende en
landschapverwoestende aangelegenheid van nooit geziene omvang. Dagelijks wordt
tweehonderd zestigduizend ton zand afgegraven en wordt een miljoen liter water uit
de Athabasca-rivier gepompt. De vuile brij die overblijft nadat de teer van het zand
is gescheiden, wordt in grote, kunstmatige ‘meren’ opgeslagen: een ‘licht- en
klankspel’ van flitsende en knallende boeien moet verhinderen dat voorbijtrekkende
vogels op die fatale wateren zouden neerstrijken. Enigszins begrijpelijk is dan ook
dat sommige ecologisten zich met bezorgdheid afvragen of dit soort exploitaties nu
werkelijk de prijs is die wij bereid zijn te betalen om b.v. elke verdere uitbreiding
van kernenergie te blijven afwijzen. Wat er ook van zij, syncrude produceert
honderdduizend vaten olie per dag en in de VS onderzoekt men reeds de
ontginningsmogelijkheid van een ongeveer even groot teerzandencomplex in de staat
Utah.
De ontginning van bitumineuze schiefers of leisteen zou vanzelfsprekend een nog
meer omslachtige en duurdere aangelegenheid zijn, zelfs indien het gesteente zich
aan de oppervlakte bevindt en in openlucht geëxploiteerd kan worden. Want het
gesteente zou eerst verbrijzeld en voldoende vergruisd moeten worden, vooraleer
men er de teer met heet water uit weg kan spoelen. De ‘doenbaarheid’ van deze
ontginningstechniek werd voorlopig slechts in een paar demonstratieprojecten in
Colorado (VS) getest. In de buurt van Rifle werden op dertig maanden tijd
honderdduizend vaten olie uit olieleisteen gewonnen: een goede 190 liter per ton
verwerkt gesteente. Elders in Colorado is men begonnen met de ontginning van een
oliehoudend gesteente dat eerst met behulp van springladingen werd vergruisd.
Blijft de boven- of ondergrondse mijnbouw in bitumineuze gesteenten vooralsnog
grotendeels toekomstmuziek, dan ziet de zaak er al heel anders uit waar het gaat om
de voortgezette exploitatie van klassieke aardolie-reservoirs die, ondanks de
aangewende technieken van de boven vermelde secundaire en tertiaire oliewinning,
om verschillende redenen hun olie tot nog toe nog niet prijsgaven. Om de rijke
olievoorraden aan deze gesteenten te onttrekken, is men vooral in de USSR al
overgegaan tot heuse mijnbouw op grote schaal. In het reservoirgesteente worden
op verschillende niveaus schuin oplopende galerijen gegraven, van waaruit nog een
aantal schuin oplopende boorgaten in het gesteente worden aangebracht. Is de aardolie
vloeibaar genoeg, dan zal zij zich via de boorgaten door louter gravitatie in de
galerijen verzamelen en kan zij naar een centrale verticale schacht worden vervoerd
en opgepompt. Is de aardolie te zwaar,
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dan bezorgt stoominjectie in het gesteente de nodige verwarming om de olie vloeibaar
te maken. En het hele proces kan desgevallend nog bevorderd worden door
ondergrondse (al dan niet nucleaire) ontploffingen om de doordringbaarheid van het
gesteente te vergroten.
Dat deze schijnbaar heel omslachtige en ook dure ontginningstechniek geen louter
theoretisch concept is, bewijst de toepassing ervan in twee olievelden in de USSR6.
In het Yarega-olieveld, ten westen van de Oeral, hadden de klassieke technieken
slechts 2% van de aanwezige zware olie aan het ongeveer 200 meter diep gelegen
reservoirgesteente weten te onttrekken. De combinatie van de zonet geschetste
mijnbouw met stoominjectie maakt thans de recuperatie mogelijk van 50 tot 60%
van de opgeborgen aardolie. Een soortgelijk project is volop aan de gang in het
‘uitgeputte’ olieveld van Bakoe in Azerbajdzjan. En men overweegt de toepassing
van dezelfde techniek in de meer dan 300 velden met zware olie van de USSR. In
de VS wordt deze methode slechts op kleine schaal toegepast in een drietal olievelden
van Californië en dan nog uitsluitend in gevallen waarin het reservoirgesteente in
dagbouw ontgonnen kan worden. Vanzelfsprekend geldt ook van deze
ontginningstechnieken dat zij slechts rendabel werden of worden, wanneer de
aardolieprijs in het algemeen voldoende hoog is.

Come back van de steenkool?
Een goede en allicht de beste en doorslaggevende reden om opnieuw veel aandacht
te besteden aan de steenkool, is het feit dat de bewezen reserves van die brandstof
nog ettelijke malen groter zijn dan die van de aardolie. Na de schok van de eerste
oliecrisis maakte de World Energy Conference in haar Survey of Energy Resources
(1976) een bestek op van de energiebronnen op wereldschaal. Bij de vergelijking
tussen steenkool- en aardoliereserves qua energiebronnen is natuurlijk niet hun
respectief totaalgewicht of -volume van belang, maar wel het daarin opgeborgen
calorisch vermogen, d.w.z. het energiebedrag dat vrijkomt bij hun volledige
verbranding. Wordt de vergelijking volgens dat criterium gemaakt, dan blijkt de
energievoorraad, in de steenkool opgeborgen, zes maal groter te zijn dan die van de
bekende oliereserves. En zelfs indien men de vergelijking beperkt tot de fractie van
de reserves die in de bestaande technologische en

6

Cfr. R.A. Dick en S.P. Wimpfer, o.c.
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economische context recupereerbaar worden geacht, dan is de energievoorraad van
de steenkool nog vijf maal groter dan die van de aardolie7. Meer dan genoeg eigenlijk
om nog een paar eeuwen lang in de energiebehoeften van de hele wereld te voorzien!
Beschouwt men echter de geografische spreiding en de economische rendabiliteit
van die steenkoolvoorraden, dan blijkt West-Europa de minst gunstige positie in te
nemen onder de grootste vijf (potentiële) producenten. De raming in miljarden ton
steenkool zag eruit als volgt:
Totaal

Recupereerbaar

USSR en
Oostbloklanden

350

285

Procenten
recupereerbaar
81,4

VS

410

255

62,2

West-Europa

225

40

17,7

China

200

100

50,-

Australië

75

25

33,3

Uit deze cijfers blijkt dat West-Europa er in alle geval rekening mee moet houden
dat het, tijdens de bloeiperiode van zijn industriële ontwikkeling, zoniet het grootste
dan toch het beste deel van zijn eigen energiebronnen heeft opgebruikt. En dat het
derhalve voor zijn energievoorziening op langere termijn liefst ook goede maatjes
blijft met zijn energierijke, nabije en verre oosterburen.
Voor de herwaardering van steenkool als energiebron speelt niet alleen een
verhoogde produktiviteit bij de ontginning ervan een grote rol. Nog belangrijker
wellicht zijn de vnl. in de VS ondernomen experimenten en pogingen om commercieel
rendabele procédés te ontwikkelen die met behulp van de ‘grondstoffen’ steenkool,
water, lucht en/of zuurstof een synthetisch gas zouden produceren met hetzelfde,
hoge calorisch vermogen als dat van het natuurlijke aardgas. Dat zou niet alleen een
veel soepeler gebruik en verdeling van de energie mogelijk maken, maar tegelijk de
reeds gedane investeringen in de aardgasdistributie ‘valoriseren’ voor de min of meer
nabije toekomst waarin het aardgas zal uitgeput zijn8.

7
8

Cfr. E.D. Griffith en A.W. Clark, o.c., p. 30.
Cfr. H. Perry, The Gasification of Coal, in Scientific American, maart 1974, pp. 19-25.
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Nu is het gebruik van gas, uit steenkool bereid, helemaal geen nieuwe uitvinding.
Tot kort na de Tweede Wereldoorlog werd deze vorm van energie-opwekking en
-distributie in alle industrielanden veelvuldig toegepast. Maar tijdens de kortstondige
boom van goedkope aardolie en aardgas raakten deze methodes grotendeels in onbruik,
en werd er zelfs nog nauwelijks onderzoek verricht over die materie.
Steenkoolvergassing werd eertijds op grote schaal uitgevoerd onder drie vormen.
Als nevenprodukt van de cokes-bereiding werd lichtgas verkregen door de droge
distillatie van steenkool: het menggas bestond hoofdzakelijk uit waterstof, methaan
en koolmonoxide en had een vrij hoog calorisch vermogen van 475 tot 560 BTU9.
Waar de produktie van gas het eerste oogmerk was, werd watergas gesynthetiseerd
door stoom en lucht (desgevallend duurdere zuurstof) over gloeiende cokes te leiden:
het menggas van waterstof en koolmonoxide bevat een vrij gering calorisch vermogen
van 300 BTU, dat evenwel door een aantal kunstgrepen (toevoeging en distillatie
van aardolie tijdens het proces) opgevoerd kon worden tot de gewenste 550 BTU.
Het minst gecompliceerde proces van de onvolledige verbranding van steenkool tot
koolmonoxide (CO) leverde het generatorgas op, met een calorisch vermogen van
110 tot 160 BTU. Wegens zijn gering calorisch vermogen en zijn giftig karakter
kwam generatorgas niet voor distributie in aanmerking, maar werd het als primaire
energiebron voor lokale en industriële doeleinden gebruikt. Tot het begin van de
jaren zestig was Europa de koploper op het gebied van verbeterde technieken voor
de produktie van ‘watergas’ met een verhoogd calorisch vermogen volgens het Lurgien het Koppers-Totzek-procédé. Begrijpelijk is echter wel dat al die technieken het
moesten afleggen tegen het toentertijd goedkope aardgas, dat voor 80 tot 95% uit
methaan (CH4) bestaat, zeer weinig milieu-schadende verontreinigingen bevat, en
bovendien een calorisch vermogen bezit van 1.030 BTU!
Terwijl dan Europa meer en meer op aardgas overgeschakeld is, begon men in de
VS met de commerciële uitbating van het Lurgi- en Koppers-Totzek-procédé. Maar
daarbij heeft men het niet gelaten. Officiële instanties en energiebedrijven zetten een
aantal projecten op het getouw voor de produktie van een volwaardig synthetisch
gas, dat het aardgas zou kunnen vervangen. En dat paradoxalerwijze SNG-gas
(synthetic natural gas) wordt genoemd. Een viertal procédés werden reeds met goed
gevolg getest: ze hebben alle een nieuw ‘methanisatie’-procédé - met behulp van

9

BTU, afk. van British Thermal Unit, een nog veel gebruikte eenheid van warmte-energie,
die overeenkomt met ongeveer 252 caloriegram.
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katalysatoren als nikkel of kalium - waardoor het waterstof- en/of methaangehalte
van het gas tot het gewenste bedrag wordt opgevoerd. De produktie op grote schaal
van het SNG-gas veronderstelt wel een even grootschalig transport van de steenkool
naar de gasfabrieken. Ook daarvoor werden intussen nieuwe, revolutionaire technieken
ontwikkeld: de vergruisde steenkool wordt in een suspensie van water via
pijpleidingen vervoerd over afstanden die men tot voor kort niet voor mogelijk hield.
Sinds 1970 is een dergelijke pijpleiding (slurry) volop in gebruik tussen een koolmijn
in Arizona en een thermische elektriciteitscentrale in Nevada over een afstand van
440 km. Nog veel langere pijpleidingen zijn gepland, waarvan de langste de steenkool
moet overbrengen van Wyoming naar Texas en Louisiana - over een afstand van
2.250 km10. Vanzelfsprekend zullen dergelijke grootschalige projecten een aantal
ecologische problemen van formaat met zich brengen. De produktie van SNG-gas
verslindt bovendien enorme hoeveelheden water van behoorlijke kwaliteit, en de
tijden waarin water doorging voor een onuitputtelijke en goedkope grondstof zijn
eveneens onherroepelijk voorbij. Al met al ziet het er toch naar uit dat de VS druk
doende zijn hun energievoorziening op de lange termijn veilig te stellen en wel met
behulp van hun rijke steenkoolreserves.
Een laatste toevlucht voor de door de natuur minder begunstigde naties zou een
geslaagde steenkoolvergassing zijn die in situ, in de ondergrond zelf wordt uitgevoerd.
Langs een vrij dicht net van boringen wordt lucht in de steenkoollaag geperst en
nadat een of ander gas de ontsteking heeft bezorgd, staat de steenkool zelf in voor
de verdere, onvolledige verbranding tot koolmonoxide, een sort generatorgas dus,
dat via de produktieput wordt afgevoerd. Tot in het begin van de jaren zestig zijn er
in de VS en de USSR nogal wat pogingen ondernomen om langs deze weg
generatorgas uit vrij ondiepe steenkoollagen te recupereren. En sinds jaren loopt nog
steeds een Duits-Belgisch onderzoeksproject dat de produktie van generatorgas uit
diep gelegen lagen op het oog heeft. Jammer genoeg zijn de resultaten van al die
experimenten tot nog toe ontgoochelend geweest. Het blijkt heel moeilijk te zijn om
een continue gasstroom te verzekeren, terwijl ook het calorisch vermogen van het
aldus geproduceerde gas aan te grote schommelingen onderhevig is. Ook in dit geval
overweegt men door ondergrondse ontploffingen de doordringbaarheid van het
gesteente te vergroten en de doorstroming van het gas te bevorderen. Mocht er op
dit punt ooit een definitieve, technologische doorbraak komen, dan kan dit

10

Cfr. E.J. Wasp, Slurry Pipelines, in Scientific American, nov. 1983, pp. 42-49.
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een nieuwe toekomst betekenen voor de nog zeer aanzienlijke maar moeilijk te
ontginnen steenkoolreserves van West-Europa.

Tot besluit
Nog zo'n tien jaar geleden maakte de bewering opgeld dat de hele wereld tegen het
jaar 2000 een onvoorstelbare energiecrisis tegemoetging, tenzij men voor de
eeuwwisseling klaar was gekomen met een definitieve en veralgemeende
omschakeling op alternatieve energiebronnen. Het is duidelijk dat die pessimistische
prognose fout is. Wat nu weer niet betekent dat de uitwerking van alternatieven geen
zinvolle en om een aantal goede redenen enigszins dringende aangelegenheid zou
zijn. Maar wetenschapsmensen en ingenieurs hebben meer tijd dan men aanvankelijk
dacht om aan die problemen te sleutelen.
Veel dringender echter en hoogst nodig zijn onderzoek en overleg omtrent de
ecologische implicaties van een veralgemeende terugkeer naar fossiele brandstoffen.
En dat is geenszins uitsluitend een technologisch en economisch probleem, maar een
politieke kwestie met een onvermijdelijk internationaal karakter. Hoe te voorkomen
dat, om redenen van economische rendabiliteit en internationale competitie,
ontginnings- en verbruikstechnieken worden doorgedrukt die de natuur en het
leefmilieu van de mens nog veel meer schade kunnen toebrengen dan zij in het
verleden al hebben gedaan en nog steeds doen? Op de wereldconferenties voor
energie, die slechts de technologische en economische dimensies van de
energievoorziening plegen te bespreken, verdient deze kwestie voortaan een prioritaire
behandeling.
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Forum
Wereldbeeld en cultuur
Het jongste boek van de bekende Vlaamse cultuurhistoricus Max Wildiers, De muziek
der sferen1, bevat vier recente opstellen over een fundamenteel cultuurhistorisch
probleem, met name de vraag naar het wisselende wereldbeeld in de diverse periodes
van onze beschaving. Onder ‘wereldbeeld’ verstaat de auteur ‘een systeem van
algemene begrippen en voorstellingen, die betrekking hebben op de wereld in haar
geheel genomen en die als normatief worden opgevat voor de menselijke gedragingen
en voor de cultuur in het algemeen’ (p. 21). Een uitdrukkingsvorm van dit wereldbeeld
is de ‘levende metafoor’ (Paul Ricoeur) die kan worden ‘opgevat als een zinvolle
fictie ter beschrijving van de werkelijkheid’ (p. 7). Deze metafoor heeft een passieve
en een actieve dimensie. Enerzijds is zij het resultaat van een aantal indrukken en
ervaringen die in een gegeven tijdvak overwegen, maar anderzijds wordt zij op haar
beurt richtinggevend voor de culturele activiteit. Het grote belang ervan ligt in het
feit dat zij door haar ordenende werking de mens in staat stelt een inzicht te krijgen
en dus te leven in een complexe werkelijkheid die zonder dit ordeningsprincipe
ongrijpbaar zou blijven.
In een eerste opstel Imago mundi wordt dit wisselende spel van de wereldbeelden
in onze cultuur bekeken via de vraag naar de zin van de kunst. Hierbij ziet de auteur
de kunstenaar als een bevoorrecht getuige die in zijn werk precies de opkomst en het
verdwijnen van de metaforen tot uiting laat komen. ‘Naarmate onze visie op de
werkelijkheid nieuwe vormen aanneemt, verschijnt zijn werk voor onze ogen in een
nieuw licht en nieuwe gedaante’, meent Wildiers, die hier consequent op laat volgen
dat de geschiedenis van de kunst parallel loopt met ‘de geschiedenis van de
wijzigingen die zich in onze interpretatie van het universum hebben voorgedaan’
(pp. 39-40). Het is duidelijk dat de schrijver hier een esthetiserende kunstbenadering
afwijst. Waarachtige kunst brengt de mens steeds in voeling met het transcendente,
appelleert steeds aan het mythisch bewustzijn dat aanwezig is in ieders wereldbeeld.
‘Ieder kunstwerk heeft dan ook als het ware een sacrale waarde en niet zonder reden
werden godsdienst en kunst vaak tot een geheel versmolten’ (p. 76).
In de twee volgende verhandelingen wordt op een meer concrete manier het verband
geëxpliciteerd tussen een bepaald wereldbeeld en het denken en voelen van de mens.
In De muziek der

1

Max Wildiers, De muziek der sferen. Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1983, 151 pp., BF. 395.
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sferen beschrijft Wildiers de Pythagorisch-Platonische traditie in verband met de
hemelse muziek die wordt voortgebracht door de sferen, d.w.z. de zeven kristallijnen
koepels die onze aarde omringen en die de planeten dragen. Van Pythagoras tot
Kepler (1571-1630) wordt hier een wereldvisie beschreven die wordt gekarakteriseerd
door orde en schoonheid (p. 65). In het hierbij aansluitende Ruusbroec en onze tijd
wordt geargumenteerd hoe Ruusbroecs mystiek slechts begrepen kan worden vanuit
het toenmalige geocentrische wereldbeeld. Langs de scala creaturarum stijgt de ziel
op naar de hoogste top van de kosmos om zich daar te verenigen met God. Ruusbroec
en zijn tijdgenoten leefden nog in een geïntegreerd mens- en wereldbeeld. Sedert
Newton (17e eeuw) heeft de moderne wetenschap deze eenheid echter doorbroken,
de kwantitatieve, wetenschappelijke wereld werd geplaatst naast de ‘subjectieve’
leefwereld. De gevolgen hiervan zijn desastreus: de mens heeft ‘het raadsel van de
wereld opgelost, maar ten koste van een ander raadsel, namelijk het raadsel dat hij
zelf is’ (p. 97). Het getij is echter aan het keren, meent Wildiers. Moderne
natuurvorsers maken opnieuw ruimte voor ‘het grote mysterie van het universum’.
De auteur verwijst hier o.a. naar Einstein en Prigogine, twee wetenschappers die
wellicht de uitspraak rechtvaardigen dat ‘de middeleeuwse mysticus en de moderne
natuuronderzoeker dichter bij elkaar (staan) dan wij vandaag kunnen vermoeden’
(p. 102). De vaststelling van dergelijke fundamentele verschuivingen in het
wereldbeeld maakt het onderwerp uit van het slotartikel De macht der metaforen.
In dit opstel bespreekt Wildiers de opeenvolgende wereldbeelden uit de Westerse
geschiedenis. Het middeleeuwse levenspatroon wordt gevat in de ‘metafoor van de
ladder’, of de metafoor van de hiërarchische orde. Een harmonische orde kenmerkt
zowel de wereld als de hemel. Ook in de mens zelf wordt diezelfde orde aangetroffen:
het hogere (de rede) diende te heersen over het lagere (het lichaam) (p. 123). Dit
thema van een opklimmende hiërarchie vindt de auteur prachtig verwoord bij
Ruusbroec. ‘Indien gij met uw verstand van de aarde wilt opklimmen naar de opperste
hemel, dan moet gij alle elementen en alle hemelen die daartussen liggen,
overschrijden, zodat gij met uw geloof God in zijn rijk vindt’ (p. 124). Deze droom
van orde en harmonie verdwijnt met de opkomst van ‘de metafoor van de machine’
vanaf de 17e eeuw. De nadruk wordt nu gelegd op het mechanische aspect van alle
dingen (p. 136). Een nieuwe wetenschap treedt op de voorgrond met een ambitieus
programma, namelijk heer en meester te worden van de natuur. De gevolgen ervan
waren tragisch, niet alleen liep de mens met zijn gevoelens van liefde en haat, met
zijn hoop en zijn angsten verloren in deze reusachtige machine, maar ook God werd
gereduceerd tot een ‘uurwerkmaker’ (p. 140). Tegenover dit wereldbeeld, dat
gekenmerkt wordt door een streven naar macht, begint zich in onze tijd een ander
cultuurontwerp te vormen waarin opnieuw de eenheid en de harmonie centraal zou
staan.
Max Wildiers schrijft vanuit een doorleefde idealistisch-spiritualistische traditie.
Wie wil openstaan voor een dergelijke benadering, zal ongetwijfeld getroffen worden
door de synthetische visie van de auteur. En alhoewel de eruditie steeds op de
achtergrond aanwezig blijft, meen ik daarbij dat dit boek in de eerste plaats gezien
moet worden als het werk van een wijs man.
Raoul Bauer

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

845

Boekbespreking
Godsdienst
Meester Simon van Venlo, Boexken van der officien ofte dienst der missen.
I. Fac-simile uitgave in 4 kleuren, 80 pp.; II. Commentaren in het
Nederlands en Engels met integrale transcriptie, 136 pp., De Schutter,
Venusstraat 23, Antwerpen. In perkament gebonden met goud stempel,
in foedraal, BF. 2.500.
De anastatische herdruk van deze thans te Darmstadt bewaarde incunabel is een
pareltje van uitgeverskunst, waarmee Antwerpen de eerste druk van het werk door
Mathias van der Goes in 1481 wilde herdenken. L. Simons zorgde voor een
verantwoorde Transcriptie en een korte Woordverklaring. L. Vervliet geeft een
overzicht van De drukkunst te Antwerpen in de 15e eeuw. E. Cock-Indestege brengt
de gegevens samen over De Drukker (Mathias van der Goes) en zijn werk, vergelijkt
de Antwerpse incunabel met een twee jaar eerder te Gouda verschenen druk en vertelt
wat we weten over Freiherr von Hüpsch, een 18e eeuws bibliofiel uit Keulen die het
bewuste boekje aan Darmstadt legateerde. J. Andriessen situeert De plaats van het
Boexken in de liturgie - en vroomheidsgeschiedenis. Het werkje van Simon van Venlo
(de naam komt pas bij een vierde uitgave te voorschijn) heeft tussen 1479 en 1502
negen drukken gehad. Stichting en aandacht voor de beschouwing van de
Christus-mysteriën blijkt het hoofddoel van de schrijver te zijn geweest. In hoeverre
het werkje aan vroegere ‘Levens van Jezus’ schatplichtig is, blijft een open vraag.
Het Boexken of traktaatje over het devotelijk mishoren bevat een schat aan informatie
over de Eucharistieliturgie in de 15e eeuw. Het steunt vermoedelijk op het misritueel
van het prinsbisdom Luik. Allerlei overwegingen over Jezus' kindsheid, lijden-sterven
en verrijzenis worden toegepast op de drie delen van de mis. In plaats van de
communie aan de gelovigen wordt het paes(bert) (= vredebrood) uitgereikt, een
metalen of houten schenkblad waarop het woord ‘Pax’ (paes = vrede) stond. Van
meer belang is de allegorese of symbolische verklaring van al wat met de mis te
maken had. De kelk is het heilig graf, de pateen de steen die het afsluit, het corporale
de lijkwade, het kelkdoekje het ‘sweetdoexkijn’. Deze volkse uitleg, die door
kerkelijke instanties wel eens gewantrouwd werd, is heel oud en was ook in het
Oosten bekend (zie de metrische preek van Jakob van Sarug over De Sluier van
Mozes, Brugge, Zevenkerken, 1983). De allegorese is eigenlijk uit de bloemrijke
spreekwijze over verheven bijbelse en liturgische onderwerpen ontstaan. Een goed
voorbeeld daarvan biedt Simon van Venlo als hij spreekt over het mondgebed dat
Moderne Devoten door het beschouwend bidden wilden vervangen. ‘Laet u duncken
telken als ghi een Ave Maria (Weesgegroet) sprect, recht of ghi een anghelierken
ploctede (plukte) om der soeter maghet een hoekijn (rozenhoedje) te maken. Een
Pater Noster (Onze Vader) ende een Ave Maria te samen is recht als een dubbel rode
roze die seven bladeren buten heeft en vijf binnen (7 smarten of blischappen van
Maria, 5 mysteries van Christus)’. Dergelijke aangehouden beeldspraak lag aan vele
zulke godvruchtige leesboekjes ten grondslag. Dat de Stad Antwerpen ter herdenking
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van het eerste druksel binnen haar muren in 1481, haar keuze op dit bloempje heeft
laten vallen, verdient onze dank.
Silveer De Smet
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W.H. Gispen, Genesis III (Commentaar op het Oude Testament), Kok,
Kampen, 1983, 180 pp., f 39,85.
In protestantse kring wordt er op dit moment voor ons taalgebied gewerkt aan twee
grote commentaarseries op het Oude Testament. In de werken die verschijnen onder
de titel De Prediking van het Oude Testament (afgekort als P.O.T.) gaat het om
wetenschappelijk verantwoorde bijbeluitleg van waaruit verbindingslijnen (moeten)
worden getrokken naar de praktijk van de verkondiging. De delen uit de serie
Commentaar op het Oude Testament (afgekort C.O.T.) streven eveneens naar
wetenschappelijk verantwoorde informatie, maar kenmerken zich door een toch wat
ándere aanpak. Hoofdbestanddeel in deze benadering is de filologie, de studie van
de Hebreeuwse tekst en de betekenis der woorden. In de afleveringen die tot nu toe
in deze serie zijn verschenen vindt men dan ook grote aandacht voor de vertaling en
de Hebreeuwse syntaxis. Ook de weergave van de zgn. Versiones (Samaritaanse
Pentateuch, Septuaginta, Vulgata) krijgt steeds een duidelijke plaats; vaak zou men
wensen dat er ook conclusies aan verbonden werden!
Wanneer we de inhoud van deze derde aflevering op het boek Genesis, die
25:12-36:43 omvat, bekijken, dan valt onmiddellijk de grondigheid op waarmee de
schrijver de Hebreeuwse tekst benadert. Een nóg uitputtender filologisch commentaar
op de grondtekst dan hier wordt geboden is nauwelijks denkbaar. De plaatsruimte
die een dergelijke aanpak vergt gaat begrijpelijkerwijze ten koste van andere aspecten
in de tekst, die dan ook niet of nauwelijks aan bod komen. Dat geldt met name voor
de structuur, de opbouw van de betreffende bijbelpassages. Ook de theologische
draagwijdte van teksten (kernwoorden, tradities e.d.) krijgt mijns inziens veel te
weinig aandacht. Informatie over die aspecten moet de lezer klaarblijkelijk zelf maar
zien op te sporen; in het gunstigste geval wordt af en toe enige literatuur genoemd
waar men terecht kan. Om niet al te eenzijdig met de bijbeltekst bezig te zijn gebruike
men dit commentaar bij voorkeur in combinatie met andere.
Panc Beentjes

Erich Zenger, Gottes Bogen in den Wolken. Untersuchungen zur
Komposition und Theologie der priesterschriftlichen Urgeschichte, Verlag
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1983, 212 pp., DM. 26,80.
Deze niet zo gemakkelijk leesbare, doch erg interessante studie vindt haar vertrekpunt
in twee tot nog toe onopgeloste exegetische kwesties. De eerste - en daaraan ontleent
dit boek dan ook zijn titel - is die van ‘Gods boog in de wolken’, het teken van de
belofte aan Noach na de zondvloed (Gen. 9:13vv.). Het tweede vraagstuk betreft de
rol die God de mens toebedeelt in relatie tot de dieren: ‘Vrees en schrik voor u zij
op alle dieren...’ (Gen. 9:2-3). Om beide problemen tot een oplossing te kunnen
brengen bestudeert Zenger niet alleen de compositie en de beeldtaal van het
zondvloedverhaal (Genesis 6-9), maar óók die van het eerste scheppingsverhaal
(Genesis 1:1-2:4a); hij weet daarbij inderdaad een grote hoeveelheid zéér frappante
overeenkomsten aan te wijzen. Vervolgens toont Zenger op mijns inziens overtuigende
wijze aan dat de boog in de wolken niet de regenboog is (dit verschijnsel komt daar
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nauwelijks voor!), maar het wapen waarmee de scheppergod de chaos aan zich
onderwerpt. Scheppingstheologieën uit Egypte en Sumerië dragen daartoe belangrijke
parallellen aan. Datzelfde geldt voor het andere exegetische probleem; de mens wordt
na de zondvloed door God aangesteld tot ‘Heer der dieren’, een koninklijke titel die
bovendien teruggrijpt naar Gen. 1:28-30.
In een volgend hoofdstuk laat Zenger zien hoe het scheppingsverhaal en de
zondvloed-vertelling uiterst essentiële bouwstenen aandragen voor de totale
compositie van de priesterlijke bijbelschrijvers. De Pentateuch ontvouwt na de zeven
scheppingsdagen een uit zeven (!) etappes bestaande geschiedenis van het volk, die
in Deut. 34:9 ten einde komt met de dood van Mozes. Elk van die zeven etappes
wordt door Zenger becommentarieerd, waarbij herhaaldelijk zéér opvallende details
oplichten. Zo blijkt bijvoorbeeld de schematische opeenvolging van de zeven
scheppingsdagen te corresponderen met zeven tekenen die God bewerkt in verband
met de uittocht uit Egypte. Ja, de priesterschrijver laat Gods scheppingsmacht zich
voor de ogen van de Egyptenaren voltrekken in de volgorde van Genesis 1. In de
verhalen die zich afspelen bij de berg Sinaï (Exodus 24-39) worden door Zenger
soortgelijke overeenkomsten gesignaleerd.
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Natuurlijk zijn er bij bepaalde zaken in dit moeilijke, maar intrigerende boek
kanttekeningen te plaatsen. Om te beginnen springt in het oog met welk een opvallend
gemak verzen, perikopen of nog grotere teksteenheen aan latere redactie(s) worden
toegedicht. Deze in het Duitse taalgebied nog steeds vanzelfsprekende methode van
tekstbenadering is in onze streken eenvoudigweg niet (meer) mogelijk. Vreemd ook
doet het aan wanneer Zenger een bepaalde vertaling propageert, die hij vervolgens
in het Aanhangsel (pp. 185-196) niet verwerkt. Een vergelijking van Gen. 2:2-3 in
die handige vertaal-bijlage (p. 188) met het uitvoerige commentaar op dezelfde verzen
(p. 100) toont dat aan.
Soms vraag ik me af of een voorgestelde schematisering van de teksteenheden
niet té veel goodwill van de lezer eist. Mag men, zoals bijv. op pp. 161-162 gebeurt,
met de uiterst korte passage van Numeri 20:1-21 wel op gelijk niveau argumenteren
als met de veel omvangrijkere tekstgedeelten die het omringen (Numeri 10:11-14:38
en Numeri 20:22 - Deuteronomium 34:9)? Maar ondanks dergelijke detailopmerkingen
blijft staan dat met deze studie een uiterst verrassende kijk wordt geboden op de
theologie en de compositietechnieken van de priesterlijke schrijvers, die uiteindelijk
de vijf boeken van Mozes de vorm hebben gegeven zoals wij die overgeleverd hebben
gekregen. Hún gedachtengang en werkwijze te leren kennen is dan ook geen
overbodige luxe. Naast de hierboven reeds genoemde vertaalbijlage met de
oorspronkelijke (!) priesterlijke basistekst treft men ook een aantal verhelderende
schema's aan, alsmede een zeer uitvoerige bibliografie. Kortom een studie van
gewicht, die bovendien goede invalshoeken biedt voor een exegetisch verantwoorde
stellingname met betrekking tot de ecologische crisis waarin onze wereld zich bevindt.
Panc Beentjes

Wilco C. Poortman, Bijbel en Prent, deel I: Boekzaal van de Nederlandse
Bijbels, Boekencentrum, Den Haag, 1983, 270 pp., f165.
In 1732 verscheen Boekzaal der Nederduytsche Bijbels van Isaac le Long, een
bibliografie waarin zowel geschreven als gedrukte bijbels werden opgenomen en
van een aantal nadere specificaties voorzien. Het is het enige chronologische register
van Bijbeluitgaven dat we in ons taalgebied bezitten, in 1878 door prof. J. Doedes
aangevuld met ruim tachtig uitgaven (tot aan het jaar 1650) die door Le Long niet
waren vermeld. Wilco Poortman, inmiddels een autoriteit op dit gebied, zet met zijn
fraaie boekwerk de volgende stap bij het inventariseren en beschrijven van
Nederlandstalige bijbeluitgaven. Zijn chronologisch register wil tot omstreeks het
jaar 1850 volledig zijn (ik telde maar liefst 1.615 uitgaven). Uit de periode ná 1850
maakt hij slechts melding van enkele bijzondere edities (in totaal 21, waarvan de
laatste uit het jaar 1931 dateert). De eerste vier hoofdstukken van dit mooie album
hebben met het onderwerp als zodanig slechts zijdelings van doen. In vogelvlucht
gaat het er over het ontstaan van het schrift en het schrijfmateriaal bij de oude volken,
over de ontdekking van het papier en over oorspronkelijke bijbelhandschriften. Met
hoofdstuk 5 (‘Nederlandse bijbelhandschriften in de Middeleeuwen’) begint voor
mij het boek pas echt. De kennis die Poortman hier tentoonspreidt is fabuleus; dat
hij niet altijd het stilistisch meest fraaie Nederlands schrijft moet men maar op de
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koop toe nemen. Ongelooflijk hoeveel Bijbels er in die vierhonderd jaar op de markt
zijn gebracht. We lezzen over intriges en verdachtmakingen, over drukkersfamilies
die worden vervolgd en een zwervend leven moesten leiden. We krijgen inzicht in
druktechnieken, ons wordt een kijkje gegund in het reilen en zeilen van de oude
uitgeverijen en we beginnen gaandeweg thuis te raken in de relaties die er tussen een
groot aantal bijbeluitgaven bestaan. In dat verband was het misschien een goed idee
geweest om op een of andere wijze de onderlinge afhankelijkheid van vertalingen
en uitgaven grafisch in beeld te brengen. Het zou voor de lezer veel hebben kunnen
ophelderen. Wanneer we zijn aangeland in de hoofdstukken over de Statenvertaling
van 1637 en er lezen over de lijsten met drukfouten die in 1655 zelfs hebben geleid
tot een officieel ‘Register van de Verbeteringen...’, vraag ik me af of er niet een paar
interessante voorbeelden gegeven hadden kunnen worden, die het betoog van de
schrijven zouden hebben verlevendigd. Wellicht zou de lezer ook geholpen zijn
geweest met een korte uitleg over de relatie die er eventueel heeft bestaan tussen de
Nederlandse Bijbelcompagnie en het Nederlands Bijbelgenootschap (p. 168). De
Bibliografie
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die uitvoerig is (pp. 267-270) mist een aantal titels die ik er graag in opgenomen had
gezien: Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952, Proost en Brandt,
Amsterdam z.j.; C. Houtman, Nederlandse vertalingen van het Oude Testament. Hun
ontstaan, karakter en ontvangst, Boekencentrum, Den Haag 1980.
Ik ben mij er terdege van bewust dat ik met deze opmerkingen heel kleine details
teveel gewicht geef. Het wil in elk geval niets, maar dan ook werkelijk niets, afdoen
aan het monumentale werk dat Poortman zonder twijfel heeft opgericht voor ons
taalgebied. Een apart compliment verdienen nog de drie registers die het boek ook
tot een echt naslagwerk maken. Men vindt er zowel een zakenregister als een
personenregister, maar óók een alfabetisch register van de namen waaronder een
groot aantal bijbels bekend is geworden: Leuvense bijbel, Moerentorfbijbel,
Piscatorbijbel enz.. Zoals uit de titel van Poortmans werk al blijkt, wil hij ook aandacht
besteden aan de betekenis van de prent in de bijbels. Het is, blijkens de
‘Verantwoording’ (p. 13), zelfs de eerste reden geweest voor het ontstaan van het
boek: ‘De standaardwerken waarin de bijbeldrukken worden beschreven, besteden
weinig of geen aandacht aan de illustraties die in de bijbels voorkomen’. Daarom
zal in een volgend deel (‘Boekzaal van de Nederlandse prentbijbels’) heel uitdrukkelijk
worden ingegaan op de prenten die in bijbeluitgaven - geïntegreerd in de tekst dan
wel los bijgeleverd - een plaats hebben gekregen. Ook hier zal weer een
chronologische lijst van uitgaven worden opgenomen. Nu dit eerste deel reeds
ruimschoots is opgesierd met prenten die meestal het betoog van de schrijver
functioneel ondersteunen, zal de lezer halsreikend uitzien naar het verschijnen van
het aangekondigde tweede deel!
Panc Beentjes

Jo Tigcheler, De Bergrede. Matteüs 5-7, Kok, Kampen z.j. (=1983), 140
pp., f 17,65.
Voor degenen die geregeld het tijdschrift Speling lezen, een driemaandelijks periodiek
voor bezinning, is de Karmeliet Tigcheler geen onbekende. Uit de publikaties die
hij de afgelopen jaren voor dat blad schreef viel al duidelijk op te maken dat de
bergrede,
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een van de belangrijkste pijlers voor een christelijke ethiek, zijn speciale aandacht
heeft. Thans ligt dus een totaalvisie op de drie hoofdstuken uit het Matteüsevangelie
voor ons, in wat een zéér geslaagde poging mag heten. Om te beginnen presenteert
de auteur een volledige vertaling van de bergrede (4:23-7:29), die naderhand bij de
analyse van de onderdelen weer per perikoop wordt afgedrukt. Daarna heeft Tigcheler
een aantal uitstekende pagina's over de structuur van deze hoofdstukken. Op slechts
een paar bladzijden (pp. 17-21) laat hij zien welke prachtige opbouw de evangelist
aan zijn bergrede heeft meegegeven. Soms had Tigcheler zijn bevindingen nog iets
pregnanter kunnen formuleren of uitwerken. Zo verbaast het me enigszins dat hij op
pagina 21 voorbijgaat aan het feit dat het begin (Matt. 5:1-16) en het einde van de
bergrede (Matt. 7:13-29) een perfecte concentrische structuur blootleggen. De even
eerder door hem gesignaleerde overeenkomst tussen Matt. 5:17 en 7:12 (torah en
profeten) moet met deze inclusio of omlijsting worden verbonden (p. 20; cfr. p. 122).
De wijze waarop Tigcheler zijn lezer(s) meevoert langs de teksten is erg prettig.
Verkeerde opvattingen en vastgeroeste ideeën worden in de zeer genuanceerde
tekstlezing die hij beoefent onder kritiek gesteld. Waardevol is ook de
literatuuropgave aan het einde van dit boek, iets dat in deze populaire serie helaas
niet al te vaak voorkomt. Juist daardoor zouden de deeltjes een goede opstap kunnen
vormen voor verdere studie. De inhoudsopgave van dit boekje is door de grote
hoeveelheid getallen die erin voorkomt tamelijk onoverzichtelijk. Voor de inhoud
zélf heb ik alle lof.
Panc Beentjes

N.A. Schuman, Deuteronomium; op weg naar het land Utopia, Kok,
Kampen, 1983, 146 pp., f 20,10.
Dit boek bevat in uitgewerkte vorm de tekst van een serie lezingen die de auteur
tussen september 1982 en maart 1983 heeft gehouden in het radioleerhuis van de
NCRV, waarbij grotendeels het oecumenisch leesrooster werd gevolgd van De Eerste
Dag, een bijbels-liturgisch periodiek dat onder auspiciën van de Raad van Kerken
in Nederland wordt uitgegeven. Deuteronomium is een bijzonder boeiend bijbels
geschrift, zowel wat de opbouw betreft als qua theologisch gedachtengoed dat er een
plaats in heeft gekregen. Over deze beide aspecten van het geschrift worden we bij
voortduring door Schuman geïnformeerd. En tóch kan men zich na het lezen van dit
commentaartje afvragen of de auteur het thans over het gehele boek verspreide
materiaal niet wat meer aaneensluitend en uitvoeriger had moeten behandelen. Zo
bespreekt hij uiteraard de relatie tussen het verschijnsel van het oud-oosters
vazallenverdrag en het boek Deuteronomium, maar zegt weinig of niets over de
verschillende elementen waaruit zo'n vazallenverdrag steevast is opgebouwd. Wanneer
in Deut. 31:28 hemel en aarde tot getuigen worden opgeroepen van het te sluiten
verbond tussen God en zijn volk, dan is informatie over die buitenbijbelse parallellie
mijns inziens onontbeerlijk. Ook de structuur van de Tien Woorden (in feite een
vazallenverdrag in klein formaat!) had tegen deze achtergrond wat meer aandacht
behoren te krijgen. Daarom zijn er mijns inziens ook twee stenen tafelen van het
verbond; elk van beide partijen ontving een afschrift, dat bewaard werd in het
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koninklijk archief, te weten de tempel! Merkwaardig ook dat de auteur nergens
meedeelt welke significante titel het boek Deuteronomium in de Hebreeuwse canon
draagt: ‘Woorden’, waarmee onmiddellijk de sfeer van het geschrift - één lange preek
van Mozes - is getypeerd. Het is ronduit jammer dat zoveel zaken slechts half aan
de orde worden gesteld of helemaal onbesproken blijven. Dat het boek
Deuteronomium de neerslag bevat van héél oude tradities, gelezen in de theologische
context van de periode net vóór, tijdens en vlak ná de Babylonische ballingschap,
wordt door Schuman daarentegen op voorbeeldige wijze uitgewerkt en toegelicht.
Een boek dus dat vele sterke momenten kent, bij tijd en wijle afgewisseld door een
té summier commentaar.
Panc Beentjes

J. Renkema, ‘Misschien is er hoop...’. De theologische vooronderstellingen
van het boek Klaagliederen, Uitgeverij Wever, Franeker, 1983, 372 pp., f
49,50.
Het oudtestamentisch boek Klaagliederen wordt ook in onze tijd nog door velen
verbonden met de voorstelling van de profeet Jeremia die treurt over de vernietiging
van
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de stad Jerusalem en haar tempel. Toch is er in de nieuwere wetenschappelijke
commentaren een steeds groeiende tendens waar te nemen dat niet Jeremia de auteur
van Klaagliederen is. Wie dan wel? Daarop worden de meest uiteenlopende
antwoorden gegeven. Renkema start in deze dissertatie uit Kampen dan ook niet met
het noemen van een eventuele schrijversnaam. Hij benadert de problematiek via een
studie van de theologie van het geschrift. Op dat terrein is nog erg weinig
fundamenteel onderzoek verricht; in feite moet men het doen met een studie door
N.K. Gottwald uit 1954 en een door B. Albrektson uit 1963. Een onderzoek van deze
twee publikaties vormt dan ook het begin van Renkema's proefschrift: hun argumenten
voor een positiebepaling van het bijbels geschrift volgend weet hij op heldere wijze
hun onvolkomenheden en hiaten aan te wijzen. Vooral de vraag vanuit welke
achtergronden en met behulp van welke geloofsopvattingen de ondergang van
Jeruzalem en Juda theologisch werd geduid, moet naar Renkema's oordeel uitvoeriger
bestudeerd worden. Hij toont aan dat de vijf liederen van meet af aan in samenhang
met elkaar gedicht zijn, waarbij Juda als plaats van ontstaan over de beste papieren
beschikt. Daarna schetst Renkema de geschiedenis van Juda, te beginnen met het
jaar 734, wanneer Jeruzalem voor het eerst wordt bedreigd, tot aan de ondergang
van de stad in 586 voor Chr. Tot zesmaal toe blijft Jeruzalem in deze periode voor
de ondergang gespaard, vijfmaal wordt de Davidische dynastie tegen alle verwachting
in gecontinueerd. Geen wonder dat het geloof in Sions onoverwinnelijkheid en de
onverbrekelijkheid van het koningshuis beleden en beleefd werden. Geen wonder
ook dat de onheilsprofeten zo weinig gehoor vonden! Aan hen besteedt Renkema
een apart hoofdstuk, waarin ook het moeilijke probleem aan de orde komt van de
‘valse’ en de ‘Ware’ profeten. Een gedetailleerde én interessante visie op dit vraagstuk
wordt door hem aangedragen. Vervolgens beschrijft hij de verkondiging van profeten
die vlak vóór de ondergang van Juda actief zijn geweest (Sefanja, Nahum, Habakuk,
Jeremia en Ezechiël); ook de theologie van het boek Deuteronomium krijgt hier een
plaats. Het afsluitend hoofdstuk handelt over de herkomst van de theologie van
Klaagliederen. Het door andere auteurs reeds gelegde verband tussen Klaagliederen,
Psalmen en cultus heeft Renkema met behulp van eigen statistisch onderzoek trachten
te verfijnen. Hij komt tot de conclusie dat de dichters van Klaagliederen gezocht
moeten worden onder de in Juda achtergebleven tempelzangers die, wat de profetische
prediking betreft, vooral elementen van Jeremia en Ezechiël hebben overgenomen.
Belangwekkend is ook te lezen hoe Deutero-Jesaja in feite antwoord poogt te geven
op alle vragen en klachten die in Klaagliederen worden geformuleerd.
Dit proefschrift, waarvan de titel is ontleend aan Klgl. 3:29, kenmerkt zich niet
alleen door zijn bijzonder goede stijl, ook de wijze waarop de auteur de materie heeft
aangepakt getuigt van vakmanschap. Hier ligt een werk dat bewondering afdwingt.
Hoewel een auteursregister (pp. 344-347) de pijn enigszins verzacht, had ik graag
in een dergelijk belangrijk boek een bibliografie aangetroffen. Ook zal menig lezer
misgrijpen aan een lijst van afkortingen. Niettemin een mooi voorbeeld van een
geslaagd én leesbaar promotie-onderzoek!
Panc Beentjes
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J. Verburg, Canon of credo. Een kritisch onderzoek naar de Bijbel op grond
van zijn ontstaansgeschiedenis, Kok, Kampen, 1983, 188 pp., f 29,80.
De bonte hoeveelheid meningen over de betekenis, het gewicht en de uitleg van de
Bijbel leidt vaak tot verwarring, zowel op persoonlijk als op theologisch vlak. Dit
boek wil een poging zijn om uit dat soort problemen te geraken. Daartoe beschrijft
de auteur de wordingsgeschiedenis van de Bijbel. Uitgaande van Gerhard von Rads
beroemde these dat Deuteronomium 26:5-9 een zeer oud credo van Israël vormt,
schetst Verburg op interessante wijze de groei van het Oude Testament. In deze
beschrijving weet hij tevens duidelijk te maken dat de verschillende literaire
complexen van functie en betekenis veranderen, telkens wanneer aan een bestaande
verzameling teksten weer ándere worden toegevoegd. Zo is bijvoorbeeld het gebeuren
van de uittocht, eens centrum van Israëls credo, langzamerhand als begin gaan
functioneren van een geschiedenis die een uitgebreid vervolg heeft gekregen in de
verovering en bewoning van het beloofde land. Op soortgelijke wijze schetst Verburg
ook de wording van het Nieuwe
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Testament en de theologische implicaties van dat wordingsproces. Vervolgens wordt
de lezer geïnformeerd over hoe het gezag van de bijbel functioneerde in Oudheid en
Middeleeuwen, bij de reformatoren Luther en Calvijn en in een aantal
belijdenisgeschriften. Het wordt dan duidelijk hoe de bijbel een steeds centraler
positie toegewezen krijgt, hetgeen een zeer belangrijke factor wordt in zgn.
fundamentalistische en biblicistische opvattingen over de Schrift. In het laatste
hoofdstuk inventariseert de auteur twee hoofdgroepen in hedendaagse bijbel-opvatting
en bijbellezing, die elk weer in verschillende stromingen uiteengaan. Dit is een
verhelderend gedeelte voor de lezer van vandaag die eigenlijk geen overzicht meer
heeft over allerlei in omloop zijnde opvattingen. Wél hadden naar mijn oordeel de
stromingen nét iets concreter - en met naam en toenaam - gepresenteerd kunnen
worden. We hebben te maken met een publikatie die zeker als studieboek gebruikt
kan worden, zij het naar mijn oordeel lang niet in alle onderdelen. Men zou het werk
eigenlijk in twee lagen kunnen lezen: een informatieve ronde, die boeiende en
onverwachte resultaten oplevert over de wordingsgeschiedenis van Oude en Nieuwe
Testament. En vervolgens een theologisch-speculatieve ronde, waarin de eigen
inzichten van Verburg heel sterk aan de oppervlakte komen; de titel van het boek
wijst al in laatstgenoemde richting. In ons credo wordt nergens een artikel
geformuleerd aangaande het geloof in de Heilige Schrift, een inderdaad opmerkelijk
feit waar men eens rustig op moet reflecteren. De these van de auteur is nu, dat het
geloof voorafgaat aan de bijbel. Christus' kruis en opstanding - in het oercredo
geformuleerd - bepaalt ons verstaan van het Oude Testament. In de uitwerking van
dat laatste ga ik lang niet in alle opzichten met Verburg mee: de relativiteit van de
bijbel komt mij net iets te sterk naar voren. Een boek om zelf eens mee in discussie
te treden. De grotendeels Nederlandstalige literatuuropgave en de gegevens in het
notenapparaat zijn van een goed gehalte en zullen bij verdere studie zeker van pas
komen.
Panc Beentjes

W. Audenaert, A.Th.R. van Dijk, H.F. Ooms, W.A.G. Thuys, Gids van
Theologische Bibliotheken in Nederland en Vlaanderen, Protestantse
stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en de
lectuurvoorziening in Nederland, Voorburg, 1983, 175 pp., f97,50/BF.
1.800.
Waar bevinden zich de archiefbibliotheken van de religieuze orden, van vroegere
abdijen en priorijen? Waar zit de bibliotheek van de Internationale
Vredesinformatiedienst (Antwerpen), van het Instituut voor Godsdiensthistorische
Beelddocumentatie, van het protestantse Bijbelinstituut België (Leuven), van het
Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen en Leuven). Wat is daar opgeslagen en
wie zorgt ervoor? Niet minder dan 160 wetenschappelijke bibliotheekbestanden uit
Nederland en Vlaanderen worden in deze Gids volgens de alfabetisch geordende
plaatsnamen besproken; 8 bibliotheken in Gent en Amsterdam, 9 in Antwerpen en
Nijmegen, 5 in Groningen, 7 in Brugge, enz. Specifiek theologische bibliotheken
kennen de gegadigden wel, maar de speciale fondsen in de Universiteitsbibliotheek
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in Gent, van de Stedelijke Openbare Bibliotheek in Brugge, van de Pronvinciale
Bibliotheek in Hasselt, van de ‘Bibliothèque wallonne’ in Amsterdam zijn minder
bekend. Van al deze fondsen zijn hier de meest nuttige inlichtingen bijeengebracht:
adres, historiek van het fonds, werkmogelijkheden en plaatselijke verantwoorelijken.
Ook de beoefenaar van de profane geschiedenis vindt hier nuttige informatie. De
goedgekozen bibliografie met betrekking tot de besproken fondsen opent hier tot
nog toe onvermoede vergezichten. De redactionele verantwoordelijkheid van dit
unieke naslagwerk is interconfessioneel, Vlaams en Nederlands. Voor Nederland
berustte zij bij de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat en bij de
Werkgroep Wetenschappelijk-Theologische bibliotheken (Nijmegen). Voor
Vlaanderen bij de Vereniging van Religieus-wetenschappelijke Bibliothecarissen
(Heverlee). Een Index van Persoonsnamen, van Zaak- en Geografische namen,
verhoogt nog de waarde van deze in alle opzichten voortreffelijke Gids.
Silveer De Smet
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Sociologie
Elisabeth Lukas, Je gezin, je houvast, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1983, 210 pp., BF. 495.
De titel van dit boek past alleen bij de laatste vijftig bladzijden. Het hoofdonderwerp
is de logotherapie, de theorie waarmee de Weense professor Victor Frankl zich
distantieerde van Freuds mensbeeld en analytische therapie. Lukas geeft de inhoud
van logotherapie verspreid over haar boek. ‘De logotherapie heeft als eerst
menswetenschap ingezien dat de innerlijke waardegerichtheid van een mens op een
beslissende wijze correleert met zijn psychische gezondheid’ (203) - waarbij we ‘als
eerste menswetenschap’ voor haar rekening laten. ‘...een gezonde waardegerichtheid
omvat eerder vele ongeveer gelijke waarden dan weinig extreme waarden’ (204).
Versta: wil een mens psychisch gezond zijn, laat hij zich wat losmaken van zijn eigen
persoontje en zich inzetten voor een geheel van waarden (personen) zonder één
hiervan fanatiek boven alle andere te plaatsen. Een gezonde leer, die natuurlijk niet
zo nieuw is als Lukas het laat voorkomen noch zo uitsluitend door Frankl verkondigd.
Lukas besteedt veel aandacht aan kritiek op de hypothesen waarmee psychoanalyse
en gedragstherapie werken (verdringing, esp. versterking). Zij levert een goede aanzet
tot een kritische kijk op de (ten dele nog) gangbare misvattingen, maar doet dit te
pamflettair en niet diepgaand genoeg om er een volwaardige bezinning van te maken.
Het boek lijdt eronder dat zij een dubbel lezerspubliek voor ogen heeft: de
psychologen/psychiaters enerzijds en de hulpvragers, vooral ouders, anderzijds. Zo
komt ze ongewild tot twee onderwerpen: 1. kritiek op het mensbeeld dat gehanteerd
wordt in behandelingen door psychologen; 2. een overzicht van wat de hulpvrager
zelf kan doen om te genezen of om op te voeden. De twee onderwerpen overlappen
elkaar vaak en soms is dat vruchtbaar, soms alleen maar verwarrend. In de verslagen
uit haar praktijk blijkt dat zij zelf met veel wijsheid zeer eenvoudige en verrassend
creatieve oplossingen vindt en sterk gelooft in de mogelijkheden van haar cliënten,
waarbij ze de problemen weghaalt uit de sfeer van het psychologische. Maar haar
kritiek op psychologie en maatschappij is zwak van argumentatie en vaak eenzijdig.
Zo stelt ze dat de mensen zich in de laatste decennia, op aandringen van de
psychologen, veel vrijheden namen maar zich daarmee alleen maar moeilijkheden
op de hals gehaald hebben. Zij rept met geen woord over al de lasten die nieuw op
de mens zijn gaan drukken door de aangroei van de bevolking, de verstedelijking,
industrialisatie, etatisering, enz. De lezer zal zich hopelijk niet zo ergeren dat hij haar
positieve bijdragen over het hoofd ziet. Zo o.m. dat geluk een neveneffect is van een
doelgerichte aandacht en inzet (87) (zelf aanvullend dat geluk ook wel iemand gratuit
kan overkomen). Of dat er geen techniek bestaat in de psychotherapie die kan opwegen
tegen de factor tijd (62), of nog dat we tegenwoordig zo hypergevoelig zijn dat we
overal psychische problemen vermoeden (64).
G. Boeve

Le père Joseph, Les pauvres sont l'égllise, Ed. du Centurion, Paris, 1983,
250 pp., BF. 500.
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De beweging van de Vierde Wereld (Aide à toute détresse) heeft zich in de voorbije
jaren verspreid over verschillende werelddelen. Zij is op het einde van de jaren 50
ontstaan in het armenkamp van Noisy-le-grand in de buurt van Parijs, waar een groot
aantal gezinnen leefde in barakken, bedoeld als voorlopig onderkomen toen de
woningnood nog overal voelbaar was in Frankrijk. De armen bleven er hangen omdat
zij te behoeftig en hulpeloos waren om hoe dan ook een behoorlijk levensminimum
te verwerven. Joseph Wresinski werd er door zijn bisschop heen gestuurd omdat hij
verlangde het leven te delen van de allerarmsten. Zelf opgegroeid in de grootste
ontbering, voelde hij hun situatie zeer goed aan en bejegende hen met grote
waardering. Hij vertelt zijn geschiedenis en die van de beweging die rond hem
ontstond aan Gilles Anouil, journalist die bij tijd en wijle meewerkt als ‘allié’,
medestander. De kern van de vierde wereld-beweging vormen de gezinnen zelf, met
naast hen de permanente vrijwilligers en de medestanders.
Hoe het allemaal begon en zich ontwikkelde komt in de loop van dit boek in flarden
ter
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sprake. Daarnaast zijn er twee elementen die dit ‘verhaal’ het lezen waard maken:
1o de beschrijving van de armen, hun leven en geschiedenis, 2o de houding van
Wresinski tegenover hen. Hij toont ons andere armen en schetst een ander beeld van
hen dan wij zouden verwachten; veel van wat hier aan het licht komt kunnen wij ons
nauwelijks voorstellen omdat wij niet verder kijken dan de buitenkant van ontbering.
Wresinski leert ons wat het innerlijk leven is van wie nergens bij hoort, zelfs niet bij
de dagloners. Het eerste wat hij hun biedt is erkenning. Vandaar zijn vraag dat wie
hun hulp wil bieden zelf in de leer zou gaan bij deze mensen en hen laten vinden en
beslissen wat er nodig is om hun situatie te verbeteren. Dit is een totaal engagement
waarin Wresinski voorgaat. Hij is trouwens een doordrijver en het siert hem dat hij
hierbij voor niemand hard is, ook al is het merkbaar dat hij deze houding niet zonder
strijd volhoudt.
Wij vinden het niet meer dan fair hem en zijn beweging alleen op de inzet te
beoordelen en niet op de theoretische (theologische) beschouwingen waarmee hij ze
probeert te rechtvaardigen. Naast wat dweperig, vaag spiritualisme stoort daarin
bepaald de verabsolutering van de plaats der armsten in de kerk. ‘Les pauvres sont
l'église’ is niet als titel gekozen om met een schok de aandacht te trekken maar omdat
het Wresinski's overtuiging is; men moet al nauwlettend lezen om niet de indruk te
krijgen dat hij andere mensen wil uitsluiten. Om niet vooringenomen te zijn begint
men dan ook beter de lezing van het boek op blz. 71, waar de concrete beschrijving
begint van een groep mensen die dit pleidooi verdiend hebben.
G. Boeve
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Geschiedenis
C. Ginzburg, De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een
zestiende-eeuwse molenaar, Bert Bakker, Amsterdam, 1982, 277 pp., BF.
730.
Een Nederlandse vertaling van dit inmiddels al ‘beruchte’ werk maakt het toegankelijk
voor diegene over wie het grotendeels handelt, de gewone man. Die ‘gewone man
of vrouw’ als object van cultuurhistorisch onderzoek roept echter een aantal
theoretische en methodologische problemen op. Het meest voor de hand liggende
daarvan is de gebrekkigheid van de beschikbare bronnen. Het blijft uitermate moeilijk
om uit erg subjectief en onvolledig bronnenmateriaal betrouwbare informatie te
verwerven over mensen die niet schreven en niet lazen. Ook een doorgedreven
kwantificering schiet hier tekort. Het gaat erom, aldus de Bolognese historicus Carlo
Ginzburg, het discursieve gehalte van de beschikbare bronnen te omlijnen om van
daaruit door te dringen tot de leef- en belevingswereld van de gewone mensen over
wie de bron handelt. Vrijwel alle informatie is indirect, maar daarom is ze nog niet
onbruikbaar. De interpretatie ervan roept wel vragen van theoretische aard op over
de verhouding tussen de cultuur van hen die schrijven, een culture des savants, en
de cultuur van de mensen over wie hier geschreven wordt, een culture populaire. De
auteur mengt zich hier in de boeiende discussie over volkscultuur, tot voor kort het
monopolie van etnografen en heemkundigen, nu een sleutelbegrip bij vooraanstaande
historici als Emmanuel Le Roy Ladurie, Nathalie Zemon Davis en Edward P.
Thompson. Mét hen formuleert Ginzburg een kritiek op de Franse histoire des
mentalités, die de cultuur en mentaliteit van het volk overwegend beschrijft in termen
van passiviteit, receptiviteit en immobilisme. In de plaats daarvan stelt Ginsburg, in
het voetspoor van Bakhtin, een model van wederzijdse beïnvloeding voorop. De
opvatting van cultuur als iets van elitaire oorsprong dat zich ‘als een mechanisch
feit’ (p. 13) over de lagere bevolkingsgroepen verspreidt, verwerpt hij in ruil voor
een patroon van onderlinge uitwisseling en dialectiek. Ginzburgs theoretische en
methodologische stellingname wint aan overtuigingskracht wanneer hij er
daadwerkelijk in slaagt deze in praktijk om te zetten. Weliswaar beschikt hij, zoals
Le Roy Ladurie voor Le Carnaval de Romans en Montaillou over uitzonderlijk
gedetailleerde bronnen, maar toch blijft hij waakzaam en onderstreept hij de beperkte
graad van representativiteit.
Inderdaad, Domenico Scandella, beter bekend als Menocchio, geboren in 1532,
was géén doorsnee-figuur. Hij was veeleer een buitenbeentje. In het intolerante
klimaat van de Contrareformatie werd hij tweemaal voor de Inquisitierechtbank
gedaagd om verantwoording af te leggen over zijn buitenissige ideeën over de natuur,
de samenleving, de mens en vooral God en de Schepping. Menocchio spreekt in
verband met dit laatste van een kaas, waaruit, na enige tijd een leger wormen
verschijnen. Ook de Schepping moet volgens deze marginale dorpsfilosoof als
dusdanig worden begrepen, d.w.z. zonder de interventie van een hogere instantie tot
stand gekomen.
Ginzburg verhaalt met veel gevoel voor humor hoe Menocchio's wereldbeeld de
Inquisitie tegen hem in het harnas jaagt, op het rooster legt en, tenslotte, tot het dragen
van een boetekleed veroordeelt. Uit verslagen van de opeenvolgende hoorzittingen
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reconstrueert de schrijver de bronnen die de voedingsbodem vormden van
Menocchio's kosmologie.
Is deze geschiedenis op zich eerder uniek en allesbehalve representatief voor die
van het gros der eenvoudige lieden, de eindconclusie van Ginzburg is van een ruime
strekking. Hoe bijzonder Menocchio's verhaal moge wezen, het getuigt in ieder geval
van de wijze waarop een einde komt aan de onderlinge dialectiek tussen ‘geschreven’
en ‘gesproken’ cultuur en hoe een autonome volkscultuur de kop wordt ingedrukt.
Door het repressieve optreden van de Inquisitie werd zelfstandig denkende
volksmensen de mond gesnoerd. ‘Er ontstond een eenrichtingsverkeer, de massa
werd van bovenaf geïndoctrineerd’ (p. 192).
Uiteraard kan een dergelijke interpretatie slechts gelden als hypothese, die na
voortgezet onderzoek moet worden geverifieerd. Echter, de haast waarmee Ginzburg
deze reeds voor waar aanneemt werpt een schaduw over dit niettemin erg
verdienstelijke en goed geschreven boek.
Rudi Bleys
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H.C. Boekraad e.a. (red.), Te elfder ure nr. 31: Geschiedenistheorie 1, SUN,
Nijmegen, 1982, ca. 250 pp., BF. 550.
De beperkte draagwijdte van dit werkboek over geschiedenistheorie blijkt o.m. uit
de vanzelfsprekendheid waarmee het erg heterogene oeuvre van drie grote denkers
naast elkaar wordt geplaatst. Van Fernand Braudel, Louis Althusser en Michel
Foucault worden min of meer belangrijke teksten overgenomen, gevolgd door een
becommentariërende studie of - bij Foucault - door de neerslag van een
rondetafelgesprek. Van een poging tot synthese of onderlinge confrontatie is vrijwel
geen sprake. Toch is dit juist van wezenlijk belang indien de geschiedenis als
wetenschap au sérieux wil worden genomen. Immers, het ontbreekt niet aan
theoretische bespiegelingen over tijd, historiciteit, subjectief en objectief verleden,
maar een coherente visie, waarin de sterk aan thematische voorkeuren verbonden
theoremata met elkaar kunnen worden verzoend, ontbreekt. Ligt er b.v. niet een grote
afstand tussen het pragmatisme van Braudel en de doorgedreven theorievorming van
Althusser? Tussen het orthodoxe marxisme van Althusser en de idealistische
interpretatie van Foucault? Met uitzondering van enkele terloopse excursies wordt
over de onderlinge posities van deze drie auteurs vrijwel met geen woord gerept. Dit
is meteen ook de grote zwakheid van de begeleidende teksten van M. Terpstra en P.
Spilt, die weliswaar informatief zijn voor de leek maar voor de meer ingewijde lezer
nogal ontgoochelend. Zelfs wanneer deze zijn eisen matigt, valt het hem vaak moeilijk
geen aanstoot te nemen aan vage en onnauwkeurige definities of ietwat naïeve uitingen
van lof. Spilt slaagt er overigens niet in de koerswijziging af te lijnen die de
Annales-historiografie sinds het laatste decennium kenmerkt. Regionaal demografisch
en sociaal-economisch historisch onderzoek kende haar hoogtepunt reeds in de jaren
zestig. De belangrijkste pionierswerken over boekenproduktie, -distributie en
-consumptie in het verleden dateren reeds van circa 1965!
Het is duidelijk dat deze nieuwe bundel over de theorie van de historische
wetenschap slechts een hulpmiddel kan zijn bij de discussie over dit toch wel
belangrijke onderwerp. De teksten van Braudel, Althusser, Foucault en ook Vilar
zijn ongetwijfeld van cruciaal belang. De opname van het cijfer 1 in de titel suggereert
de komst van een tweede deel, waarin misschien meer aandacht zal worden besteed
aan een meer samenhangend beeld. Maar tot nog toe manifesteert ook deze realisatie
van de redactie van Te elfder ure zich als een nogal kryptische boodschap, waarvan
slechts doorwrochte insiders de vruchten plukken.
Rudi Bleys

Igor Cornelissen, Van Zwolle tot Brest-Litowsk. Onstuimige herinneringen,
Van Gennep, Amsterdam, 1983, 371 pp., f 38,50.
Igor Cornelissen, de journalist van Vrij Nederland, heeft zopas het eerste deel van
zijn memoires gepubliceerd. Het begin ervan bevat vooral jeugdherinneringen:
kinderjaren in een halfjoods gezin in Zwolle, schooltijd en eerste activiteiten als
jazzmusicus en journalist. Het is een zeer kritisch beeld: Cornelissen wil blijkbaar
voor zichzelf niet milder zijn dan voor anderen. Daarna beschrijft hij zijn politiek
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engagement als trotskist en zijn journalistieke carrière. Het politieke aspect wordt
onbevredigend uitgewerkt. Waarom precies werd hij door het trotskisme aangetrokken
en waarom moest hij over die overtuiging zo geheimzinnig doen? Moreel was het
onverantwoord (al verdedigt hij de ‘dubbele moraal’). Ook praktisch moet de
semi-illegaliteit en de al bij voorbaat halfslachtige poging om in de sociaal-democratie
te infiltreren moeilijk en ondankbaar zijn geweest; de PvdA-top vertrouwde hem
niet, hij misbruikte eerlijke medewerkers en kon zijn opvattingen niet volledig onder
woorden brengen. De geschiedenis van het trotskisme is niet alleen tragisch door de
vervolgingen waaraan de beweging blootstond, maar ook grotesk door de talloze
ruzies, afscheidingen en wederzijdse royementen waarmee deze enkele tientallen
mensen elkaars leven hebben vergald.
Tot een uitgebalancerde synthese komt de auteur niet; zijn kracht ligt meer in de
portrettering van zijn personages. Zowel de sociaal-democraten zonder ruggegraat
als de niet door feitenkennis gestoorde, in kadaverdiscipline getrainde CPN-stalinisten
- uiteraard de grote vijanden van elke trotskistische beweging - moeten het ontgelden.
Hij kondigt overigens half grappig, half dreigend een tweede deel aan waarin hij nog
meer boekjes zal openen.
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Typeren kan Cornelissen meesterlijk, zowel in zijn (wat gemakkelijke) spot als in
zijn ernstige portretten. Zijn grootste bewondering gaat uit naar Barend Luteraan
(1878-1970). Deze man leek voorbestemd tot een grote carrière in de
sociaal-democratie, maar hij paste in geen enkele beweging, want hij was ‘lastig’,
d.w.z. eerlijk en nooit tot compromissen bereid. Met een ijzeren trouw aan zijn
principes was hij geregeld present op vergaderingen om er - uiteraard onaangekondigd
en ongewenst - de mensen die het ‘ver gebracht’ hadden te herinneren aan de voor
hen net niet nuttige principes. In de door Cornelissen opgeroepen tegenstelling tussen
de officiële poeha en de ‘querulant’ met zijn onverzettelijkheid is de keuze vlug
gemaakt, ook door een auteur die zo lang een masker heeft opgezet.
Van Zwolle tot Brest-Litowsk is een belangrijk boek vanwege de talrijke materiële
gegevens die erin bewaard zijn, de stilistische kracht waarmee de auteur personages
herschept en de morele vragen die worden gesteld of bij de lezer opkomen. Hopelijk
komen in het tweede deel meer gegevens over Vrij Nederland zelf aan bod, want in
deel één wordt het blad stiefmoederlijk behandeld.
Jaak De Maere

Literatuur
Leo Vroman, Avondgymnastiek, Querido, Amsterdam, 1983, 60 pp., f
19,50.
Vroman, dichter ‘van het verdomd godderige tot het volmaakt menselijke’ brengt in
zijn laatste dichtbundel 18 oefeningen ‘Avondgymnastiek’, variërend in lengte van
een fabel van één blz. (De schildpad en zijn schaduw) tot een cyclus van 14 gedichten
(Kleine landschappen). De joggers van het woord hebben het rijm als rustpunt voor
hun dichterlijke adem weer ingevoerd en zo zien we hoe Vroman bij voorkeur
kwatrijnen schrijft met gekruiste en omarmende rijmen. Dwingend is het allemaal
niet, er zijn afwijkingen genoeg, het rijm verhoogt wel de voorspelbaarheid in
sommige gevallen: na ‘bof’ zal wel ‘plof’ komen. Ongewoon blijft toch dat Vroman
‘gevorven’ (verleden deelwoord van verven) laat rijmen op ‘gestorven’. De thema's
van deze bundel zijn soms Achterbergiaans, soms triviaal-realistisch, dan weer
melanchiolisch terugblikkend op het Utrecht van zijn studententijd, in fel contrast
met de ongemeen scherpe apocalyptische ondergangsvisioenen veroorzaak door ‘het
licht dat uit een bom ontstond’. De dichter die ooit schreef ‘liever heimwee dan
Holland’ beschouwt Amerika als een tweede huid - moeiteloos wordt van het
Nederlands overgeschakeld naar het Engels - maar hij staat toch erg kritisch tegen
dat land met zijn ‘gedroogde en gekreukte president’.
Met biologische precisie beschrijft hij in ‘Kruimels in bed’ de ontbinding van het
lichaam na de dood, in het besef dat hij zelf de herfst van het leven heeft bereikt (cf.
‘Laat dag’). Zeer aangesproken werd ik door het lange gedicht ‘Voor Kadjiyama,
vriend en bewaker’ waarin hij herinneringen aan zijn verblijf in een jappenkamp laat
uitmonden in de vraag: ‘Kunnen we samen aan de dood / van onze helft wennen?’
en ook door het slotgedicht van de bundel, waarin de herhaling ‘raak mij aan raak
mij aan’ de drang tot communicatie, zo prangend verwoord al meer dan 30 j. geleden
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in ‘Voor wie dit leest’, opnieuw als een stuwende kracht van deze poëzie naarvoren
doet komen.
J. Gerits

Jef Geeraerts, Drugs, Manteau, Antwerpen, 1983, 333 pp., BF. 495.
Met Drugs is Geeraerts aan z'n vierde misdaadroman toe. Na gesofisticeerde
moordwapens, computersystemen en diamantsmokkel is de drugfabricatie en handel
de focus voor een ‘wetenschapelijk’ gedocumenteerd verhaal. Aanknopingspunt
vormden de vraagtekens die in de marge van de zaak-François, de rijkswachtofficier
die wegens het gebruik van onwettelijke praktijken in de drugbestrijding veroordeeld
werd, gerezen waren. Zoals in De coltmoorden speelt het verhaal in de toekomst,
maar nu wel dichterbij, aan het einde van de jaren '80. De Belgische samenleving
heeft dan een ‘1984’- uitzicht gekregen en alle voorwaarden zijn vervuld om een
coup van uiterst rechts te doen slagen. Zoals in een spannende misdaadfilm volgen
in de roman de scènes vol actie elkaar razendsnel op. Het
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hoofdpersonage, een linkse journalist met een Duits ogende naam Werner Dürrinck,
waardoor een verwijzing naar b.v. Günter Walraff mogelijk is, maar verder houdt
elke vergelijking op, bindt in zijn eentje de strijd aan tegen het Belgische
establishment. Om zijn doel te bereiken sluit hij een verbond met een Corsikaan uit
het drugmilieu, die hem zijn handlanger Paolo meegeeft om in België door
terreuracties de rechtse putschisten een hak te zetten. Als een nieuwe Quichote en
Panza (maar stukken gevaarlijker) komen Dürrink en Paolo de verloren eer van
Dulcinea, alias Mia Donner, vriendin van Dürrinck, wreken. Maar zoals in onze
oudste ridderromans komen zij door ‘démesure’ ten val. De lezer blijft met een aantal
vragen zitten die door de tekst in bijvoegsel 1 niet beantwoord worden, zoals: Hoe
kan iemand in twee dagen tijd verslaafd geraken aan drugs? Waarom verandert een
integer journalist in enkele weken tijd in een terrorist? Kan een computer, al is het
dan een ‘Cyber 205’ zo maar uit de data van zijn ontzaggelijk (sic) geheugen de
oplossing afleiden voor een serie aanslagen? Loopt er nooit iets mis met de
gesofisticeerde elektronische afluisterapparatuur en springladingen? Enz. Wie dit
soort vragen niet stelt, zal aan deze professioneel bekwaam geconstrueerde
misdaadroman met een satirische bijklank veel leesgenot hebben.
J. Gerits

Mieke Bal (red.), Literaire genres en hun gebruik, Coutinho, Muiderberg,
1981, 135 pp., f 19,50.
Door de traditionele literatuurwetenschap, in Nederland vooral vertegenwoordigd
door het werk van F.C. Maatje, worden literaire teksten ingedeeld in drie hoofdgenres:
lyriek, epiek en dramatiek; een indeling die gewoonlijk teruggevoerd wordt op
Aristoteles, maar die niet zonder problemen is. Zo moest de driedeling (Aristoteles
onderscheidt in zijn ‘Poetica’ trouwens maar twee genres). in de loop der eeuwen
menigmaal aangepast worden om maar te kunnen overleven. Maar waar het moderne
literatuuronderzoek zich met de bestaande genreopvatting steeds minder gelukkig
voelt, wordt kritiek hierop nu ook vanuit het Aristotelesonderzoek gesteund. Jan
Maarten Bremer, hoogleraar Grieks aan de Universiteit van Amsterdam, wijst er in
zijn uitvoerig toegelichte vertaling van Aristoteles' ‘Poetica’ op dat heel deze
ongelukkige genretheorie op een interpretatiefout bij de bron zelf berust, een stelling
die Bremer kort adstrueert in de in de bundel opgenomen inleiding op zijn vertaling
en het fragment daaruit dat betrekking heeft op het genreprobleem.
Is de klassieke genretheorie daarmee zowel vanuit de oorsprong als vanuit de
moderne literaire ontwikkelingen en inzichten ontkracht, een geheel nieuwe
benadering is de afgelopen jaren ontwikkeld door de Franse literatuur-theoreticus
Gérard Genette. Deze vindt dat als er dan een systeem nodig is om teksten in onder
te brengen, het systeem van Aristoteles (maar dan wel op de juiste wijze
geïnterpreteerd) als basis nog zo slecht niet is. Via de Aristotelische categorieën
‘thema’ en ‘wijze’, uitgebreid met de door Aristoteles impliciet genoemde categorie
‘vorm’, zou men een schema krijgen, waarin een groot aantal bestaande of mogelijke
genres bepaald kunnen worden. Het geheel aan thematische, modale en formele
aspecten krijgt van Genette de benaming ‘architekstualiteit’ of ‘architekstuur’.
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Genettes voorstel gaat terug op het uit het Franse structuralisme voortvloeiende
begrip van de ‘intertekstualiteit’. De intertekstuele benadering die ervan uitgaat dat
teksten hun betekenis niet ontlenen aan een bepaalde structuur, maar aan de
verhouding tot andere teksten en de betekenis ervan binnen een systeem, wordt in
het laatste deel van deze bundel toegepast door Christel van Boheemen, docente
Engelse en Amerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, in een bespreking
van een gedicht van Swift en de ‘Ulysses’ van Joyce. De bundel wordt ingeleid door
Mieke Bal, maar hoewel de lezer Bal, die al eerder Genette in het Nederlands
taalgebied introduceerde (Narratologie. Essais sur la signification narrative dans
quatre romans modernes, Paris, 1977), dankbaar zal zijn voor het samenbrengen van
deze zo interessant op elkaar aansluitende teksten, werkt haar voorwoord voor de
geïnteresseerde lezer eerder blokkerend dan uitnodigend. De uiterst plezierige stijl
van Genette zelf (en de fascinerende commentaar op Aristoteles van Bremer) staat
in contrast met het droge en taaie proza van Bal, dat een niet
literatuur-wetenschappelijk geschoold lezer wellicht afschrikt. Laatstgenoemde echter
kan de inleiding in eerste instantie overslaan om zich direct tot de ‘primaire’ teksten
te wenden die, zoals zo vaak,
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nog het helderst en zeer informatief zijn. Zo is het lezen van Genette zelf niet alleen
op theoretisch vlak een ontdekking, maar (een zeldzaamheid in de
literatuurwetenschap) ook nog een hoogst aangename ervaring.
Lidwien van den Hout

Theater
Dieter Kafitz, Grundzüge einer Geschichte des deutschen Dramas von
Lessing bis zum Naturalismus, 2 Bde, Athenäum, Königstein/Ts., 1982,
351 pp., elk DM. 19,80.
Wat heeft de Verlichting precies aangericht in de context van de mensopvatting en
welke consequenties daarvan zijn in de dramatheorie en -praktijk sedertdien opgegaan?
Deze basisvraag verantwoordt een nieuw overzicht van de strekkingen en auteurs in
het Duitse drama van de laatste twee eeuwen. De onderliggende probleemstelling
maakt meteen al duidelijk dat de gebruikelijke historiografie waarin het spel van de
generaties en de inventarisering van de produktie netjes chronologisch opgetekend
staan, niet overbodig wordt; onmisbaar lijkt me wel deze teksten als aanvulling op
te vatten omdat ze terecht het drama uit het luchtledige wegrukken en het principieel
als uitdrukking stellen van wat in de mens omgaat die zich tegenover zijn tijd en
medemens verantwoorden wil. Dit betekent niet dat enkele reputaties aan spaanders
zouden gaan, wel dat accenten en interpretatie-intenties anders komen te liggen omdat
de samenhang tussen actualiteit en thematiek, tussen bewustzijn en vormgeving veel
strakker aangetoond wordt.
C. Tindemans

E.R. Wood, ed., Plays by David Garrick and George Colman the Elder,
Cambridge UP, Cambridge, 1982, 217 pp., hc., £17,50, pb., £5,95.
Dat D. Garrick (1717-1779) en G. Colman (1732-1794) reuzen waren van het Britse
theater in de 18e eeuw (de eerste als acteur, de tweede als organisator), is voldoende
bekend. Dat ze beiden ook teksten voor hun eigen acteurs en hun eigen publiek
hebben vervaardigd, is sedert lang verwaarloosd. Deze selectie van 3 Garrick-drama's
(The Lying Valet, 1741; The Irish Widow, 1772; Bon Ton or High Life Above Stairs,
1775), 1 Colman-drama (The Jealous Wife, 1761) en 1 collaboratietekst (The
clandestine Marriage, 1766) tracht er de smaak weer in te krijgen, niet voor hoge,
ten onrechte vergeten literaire drama's maar voor het gehalte van het tijdsdocument,
een tijdsvoorkeur. Alle teksten zijn farcicaal of blijspelconventioneel met herkenbare
typen en ingewikkelde verhalen, maar vooral onverhulde aanleidingen tot
acteursprestaties bij het Drury Lane of Covent Garden.
C. Tindemans
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Rosemary Cullen & Don B. Wilmeth, eds., Plays by William Hooker Gillette,
Cambridge UP, Cambridge, 1983, 276 pp., hc., £21, pb., £6,95.
W.H. Gillette (1853-1937), Amerikaans acteur en regisseur, vlijtig vertaler en
bewerker voor het theater, heeft om de eeuwwisseling groot succes gekend in alle
Angelsaksische schouwburgen. Het best herinnerd wordt hij om Sherlock Holmes
(1899). Maar ook All the Comforts of Home (1890) en Secret Service (1899) hebben
ertoe bijgedragen het autochtone Amerikaanse drama wat volwassener te maken. Hij
inspireerde zich op een sobere, koele speelstijl (i.t.t. het nog overpathetische van het
grote gebaartheater), verdreef daarmee de overjaarse laatromantiek van de scène.
Als acteur was hij beperkt, te eenlijnig; hiervan dragen ook de hoofdfiguren de
dramatische sporen, wat dan weer het mysteriekarakter bevordert. Een aantal
kenmerken tref je dan ook regelrecht in film en tv-spel aan.
C. Tindemans

Konrad Schoell, Hrsg., Avantgardetheater und Volkstheater. Studien zu
Drama und Theater des 20. Jhts in der Romania, Peter Lang,
Frankfurt-Bern, 1982, 209 pp., sFr. 47.
De heterogeniteit in deze gelegenheidsbundel is de natuurlijke neerslag van het al te
veel belovende thema dat Duitse romanisten tot een onderonsje (Regensburg, 1981)
aanlokte. Enkele incidentele bijdragen zoeken historische momenten op (de
publieksopvat-
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ting bij volkstheater resp. avantgarde; het model te Bussang; de operetterage na W.O.
I; de farcicale subversiviteit van Valle-Inclan; het theater van E. De Filippo); andere
blijven monografisch (Ribemont-Dessaignes, Artaud, J.-C. Grumberg) of
symptoomanalytisch (identiteitsqueeste in het Nouveau Théâtre; herontdekking van
de comedia dell'arte in het Théâtre du Soleil; de epische speelstijl van Dario Fo).
Zoals zo vaak bij niet centraal gemotiveerde symposia is de samenhang zoek en
ontstaat geen synthese terwijl de meeste bijdragen ijsbergtopjes zijn die wachten op
omstandiger behadeling.
C. Tindemans

Linguïstiek
Hugo Battus, Rekenen op taal, Querido, Amsterdam 1983, 188 pp., f 35.
De computerdeskundige en linguïst Hugo Brandt Corstius verbergt zich als columnist
achter talloze pseudoniemen, waarvan Hugo Battus er één is. Een naam die vooral
voorbehouden lijkt aan de wat serieuzer, maar altijd nog speelse en niet écht
wetenschappelijke stukken. Men zal zich van Battus mn. de Opperlandse taal- &
letterkunde herinneren die enkele jaren geleden verscheen en onlangs werd bekroond.
In Rekenen op taal heeft Battus een aantal artikelen en voordrachten bijeengebracht
die zich alle bewegen op het gebied van de ‘exacte’ taalkunde, waarbij de
transformationele grammatica, de taalstatistiek en het gebruik van de computer in
de linguïstiek de brandpunten vormen. De meeste stukken verschenen in de jaren
zeventig op zeer uiteenlopende plaatsen, wat tot gevolg heeft gehad dat Battus zich
in deze bundeling soms nogal opvallend herhaalt (mn. het deel over Chomsky en taal
lijdt daaronder). Ontegenzeggelijk is Battus echter in staat de vaak ogenschijnlijk
weinig doordringbare onderzoekingen van de moderne linguïstiek op zeer heldere
en plezierige wijze uiteen te zetten, waarbij zijn bespreking van de (onmogelijkheid
van een) vertaalmachine en het stuk over ‘taalstatistiek’ de hoogtepunten vormen.
Wel heeft die vlotheid soms ook zijn nadelen. Het zou Battus wellicht aangeraden
kunnen worden zijn artikelen nog één keer over te lezen, alvorens ze op de post te
doen. Een aantal belabberd lopende typemachine-zinnen en met name het wilde
gebruik van comma's en andere leestekens zou daardoor sterk kunnen worden
teruggebracht.
Ger Groot

Annette Lavers, Roland Barthes. Structuralism and After, Methuen,
Londen, 1982, 300 pp., £14,95.
Het vertalen van een schrijver is misschien de beste manier om diens denken te leren
kennen en als vertaalster van verscheidene boeken van Barthes is Annette Lavers
dan ook intiem met diens gedachtengoed en ontwikkeling vertrouwd. Deze studie
van Roland Barthes is a.h.w. ‘van binnenuit’ geschreven, niet alleen op theoretisch,
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maar ook op stylistisch of retorisch vlak; het boek doet soms wonderlijk ‘Frans’ aan.
Deze intense betrokkenheid op het denken van Barthes toont zich in het soms virtuose
gemak waarmee Lavers zich door diens werken beweegt en de verrassende en
diepgaande perspectieven die zij daarin weet te openen. Ook van de lezer wordt
echter een behoorlijke kennis van zaken gevraagd; een inleiding is dit boek zeker
niet. Het duidelijkst blijkt dat wel in de eerste hoofdstukken, waarin op penetrante
maar zeer beknopte wijze de ontwikkeling van het Franse denken sinds 1945 wordt
geschetst. Wie niet enigszins met de behandelde auteurs op de hoogte is zal daarin
al snel het spoor bijster raken en hetzelfde geldt, t.a.v. het denken van Barthes, voor
heel het boek. Wie dat wél is zal in deze studie echter talrijke verhelderende inzichten
aantreffen, waarin het werk van Barthes, hoe ingrijpend de breuklijnen daarin ook
zijn, fundamenteel als enheid naar voren komt.
Ger Groot
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Film
Jacques Zimmer, Chantal de Béchade, Jean-Pierre Melville, Edilig, Parijs,
1983, 124 pp., FF. 48.
Stephane Bourgoin, Roger Corman, Edilig, Parijs, 1983, 125 pp., FF. 48.
Pascal Merigeau, Josef von Sternberg, Edilig, Parijs, 1983, 124 pp., FF.
48.
Deze in 1983 bij Edilig gestarte reeks filmografieën lijkt een ‘rode draad’ te missen.
Of het zou moeten zijn dat het begrip ‘auteur’ in elke context kan en mag functioneren:
via het oude Hollywood (Filmo 3 over Josef von Sternberg) naar de onafhankelijke
B-produkties van Roger Corman (Filmo 2) in de jaren '60 en '70, naar de (enigzins
vergeten) ‘voorloper’ van de Nouvelle Vague, Jean-Pierre Melville (Filmo 1). Maar
deze boeken zijn ook minder gedegen auteurstudies dan wel filmo(grafieën): bijna
de helft van de (steeds) 125 pagina's worden gewijd aan de filmcredits, gekoppeld
aan een korte beschrijving. Het is dan ook dit ‘naslag-karakter’ waaraan deze boeken
hun verdienste ontlenen: je blijft ze uit de kast halen. Dit laatste geldt voor
cineasten/producenten zoals Corman en Melville die nooit veel serieuze aandacht
kregen. Bij een cineast als Von Sternberg keert de bescheiden opzet zich enigzins
tegen het boek, gezien de vele studies aan hem gewijd: hier zie je alle items opduiken,
die rond Von Sternberg circuleren en die elders veel zinniger en diepgaander
bestudeerd zijn. Gezien het karakter en de opbouw van de reeks zou men zich beter
tot vergeten of onbekende cineasten beperken, zodat het ‘handzame’ karakter van
de boeken beter tot zijn recht komt.
Paul Verstraten

Jean Luc Douin (ed.), La Nouvelle Vague, 25 ans après, Cerf, Parijs, 1983,
240 pp., FF. 88.
Voor een fenomeen als de ‘Nouvelle Vague’ in een historische situering onontbeerlijk,
aangezien het juist vanuit een revolte tegen de ‘cinéma de papa’, de ‘cinéma de
qualité’ vorm en faam kreeg. Chabrol, Godard, Truffaut: iedereen weet deze namen
wel met de ‘Nouvelle Vague’ te associëren en weet ook dat deze ‘jeunes turcs’ zelf
vanuit de kritiek begonnen zijn. La Nouvelle Vague, 25 ans après probeert die
situering uit te breiden (actrices, cameramensen, musici) alsmede een historische
terugblik te geven door mensen uit de groep nu over hun verleden te laten vertellen
en door tegenstanders aan het woord te laten. Juist door die informatie over minder
bekende figuren wordt een gat opgevuld. Deze aanpak geeft aan die term Nouvelle
Vague iets van het chaotische terug dat door de op namen (Godard, Truffaut, Chabrol)
gerichte geschiedschrijving rond die beweging vereenvoudigd en vertekend was; dat
uit de vele talenten, die zich toen jaarlijks aandienden, slechts een paar bekend zijn
gebleven wil niet zeggen dat zij ook de Nouvelle Vague waren. Aan de andere kant
is het misschien ook pas ‘25 jaar later’ mogelijk om die ‘keukengeschiedenis’ te
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schrijven van een groep, die haar woordvoerders en leiders nodig had voor de kritiek
die ze (bewust) opriepen. Bij deze poging om een gedifferentieerd beeld te geven
van een groep, die soms niet meer gemeenschappelijk had dan haar epitheton
‘Nouvelle Vague’, denk je: ‘beter laat dan nooi’.
Paul Verstraten

N. Burch, Bomen van IJzer, Bloemen van Goud, Het Wereldvenster,
Bussum, 1983, 309 pp.
Alles bij mekaar een onmisbare aanvulling voor onze (nog steeds en niettegenstaande
het baanbrekende werk van Donald Richie) beperkte kennis van de zo rijke Japanse
film. Burch wijdt terecht heel veel aandacht aan de culturele context waarin deze
cinema tot stand is gekomen en doet dat op een boeiende én eigenzinnige wijze. Zo
krijgen we bij voorbeeld een kort hoofdstukje gewijd aan de Japanse architectuur en
woninginrichting naast de meer verplichte kapittels gewijd aan Ozu, Mizoguchi
Kurosawa, Oshima, e.v.a. Burch beroept zich in een inleidend hoofdstuk op de
semiotiek, hoewel het achteraf blijkt dat hij daar in feite heel weinig mee aanvangt.
Dat hoeft m.i. ook helemaal geen bezwaar te zijn (er kunnen uiteraard niet-semiotische
filmstudies geschreven worden!). Wel is het een beetje typerend voor de mentaliteit
en het temperament van deze historicus, een mentaliteit en temperament die mij vaak
irriteren. Burch is een onderzoeker van de allesomvattende school, die de zaken
groots ziet, en zodoende ook de ‘bescheidenheid’ en de ‘voorzichtigheid’ ontbeert
die de filmgeschiedenis nu eenmaal karakteriseren. Burch geeft toe dat hij slechts
vijf maanden in Japan is geweest, en dat hij dus zeker de kwantitatieve omvang en
ook de subtiele ei-
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genheden van deze produktie niet heeft kunnen doorgronden, laat staan ‘assimileren’.
Dat hoeft op zich geen rem te zijn om toch maar een studie te schrijven. Doch waarom
steeds die polemische toon? Wat heeft het bij voorbeeld voor zin per se te willen
verdedigen dat de Japanse cinema tot een bepaalde periode grandioos is geweest, en
daarna tekenen van verval toonde, als men een westerling is die niet eens de taal
kent, en gedurende een aantal maanden een (uiteindelijk) klein aantal films gezien
heeft? Wie de evaluaties van Burch en ook de vaak inconsistente theorieën wil
vergeten, en zich als lezer kan beperken tot het lezen van de informatieve en feitelijke
gegevens (en daarbij nog die kwajongensachtige betweterij wil vergeten), heeft aan
dit boek al heel veel. En zoals gezegd, is het sowieso al ‘uniek’ te noemen en is het
daarom ook goed dat het in het Nederlands vertaald werd.
Eric de Kuyper

Muziek
Basiscatalogus klassieke muziekwerken voor openbare bibliotheken,
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1982, 768 pp., BF. 280.
Dit is de derde uitgave van de catalogus, bedoeld als hulp voor bibliothecarissen die
een audiovisuele afdeling willen oprichten en bijhouden. Maar zij kan ook best dienst
bewijzen aan bezoekers van de bibliotheken en aan al wie graag opzoekt welke
werken en in welke uitvoering op de plaat zijn gebracht. Want ook de verwijzing
naar platenfirma en -nummer is vermeld wanneer de plaat op de Belgische markt
voorhanden is. Een groep kenners heeft gezorgd voor een waardenotering zowel
voor de componisten en hun werken als voor de uitvoering.
G. Boeve

J. Bourgeois, Giuseppe Verdi, Hoffmann und Campe, Hamburg, 1980, 312
pp., geïll., DM. 38.
De Franse muziekdeskundige zet hier de feiten uit Verdi's leven op een rijtje, geeft
de ontstaangeschiedenis van de opera's en hun inhoud. Musicologische beschouwingen
ontbreken evenals meer kritische uiteenzettingen over de werken. Op zich geen
onaardige biografie, die door haar compactheid wel degelijk lezers kan aanspreken
die niet veel meer verwachten dan de aaneenrijging van droge feiten.
Eric de Kuyper

Kunst
Horst Meixner - Silvio Vietta (Hrsg.), Expressionismus. Sozialer Wandel
und künstlerische Erfahrung, Wilhelm Fink, München, 1982, 106 pp., DM.
28.
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Het expressionisme neemt het op met/tegen de moderne beschaving: grootstad,
technologie, economie, sociale structuur, met daaraan verbonden de wijziging in de
ervaringsstructuren en de levensvormen, de groei van de vernielingsdrang van mens
en maatschappij, de neergang van de vertrouwde levenswaarden, de crisis van de
burgerlijke intelligentie die deze veranderingen ideëel en artistiek niet de baas kan.
Hoe hangt dit allemaal samen, hoe werd dit in kunst omgezet? Dit colloquium
(Mannheim, 1977) gaat weliswaar afzonderlijke expressiegebieden na (drama, taal,
epistemologie, eros, film, socialiteit, schilderkunst, psychologie) maar verliest nergens
de intiemere samenhang uit het oog, tegelijk wetend dat er niet zoiets als een sluitende
opvatting voorkomt die alle detailleringen netjes in een regelsysteem invoegt. De
onderliggende thesis waar de meeste referenten aansluiting bij vinden, is dat het tot
dan toe nog als coherent opgevatte begrip van de realiteit explodeert en zich
versplintert in een weelde van facetten. Daarom ontbreekt de gemeenschappelijke
basiservaring in deze generatie, daarom is het geheel van de expressionistische
kunstproduktie een uitstekend complex om de identiteit van een tijdvak bepaalbaar
trachten te maken. De kern ligt dan in de kritische uitbeeldingen van sociale en
psychische vervormingsprocessen, niet in de zelftoegewezen profetiserende
vergeefsheid van het artistiekerige gebaar.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
Raoul Bauer, geboren 1944. Studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Promoveerde
aan de Rijksuniversiteit Utrecht op een proefschrift over A.J. Toynbee (uitgegeven
in eigen beheer). Publiceerde Kleio tot leven gebracht. Levende geschiedenis in de
films van Federico Fellini. Docent Cultuurgeschiedenis aan de Hogere Instituten
voor Architectuur en Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent.
Adres: Hof-ten-Berglaan 50, B-2670 Puurs.
Paul Begheyn s.j., geboren 1944. Studeerde filosofie en theologie te Nijmegen,
Amsterdam en Berkeley (Californië, VS). Medewerker van het Centrum voor
geloofsverdieping ‘Om Vuur’ te Deventer en lid van de kernredactie van Kerk en
Vrede, maandblad voor ontwapening en geweldloosheid. Publiceert op het gebied
van spiritualiteit, (kerk)geschiedenis, poëzie en vredesvraagstukken, o.a. A
Bibliography on St. Ignatius' Spiritual Exercises (1981); Gebeden om vrede (1983).
Adres: Twelloseweg 5, NL-7419 BJ Deventer.
Paul Claes, geboren 1943. Doctor in de Germaanse filologie (1981), licentiaat in de
klassieke filologie. Publiceerde Het netwerk en de nevelvlek (1979), De mot zit in de
mythe. Hugo Claus en de Oudheid (1984) en Claus-reading (1984).
Adres: P. Daensstraat 12, B-3200 Kessel-Lo.
Georges De Schrijver s.j., geboren 1935. Doctor in de godgeleerdheid, licentiaat in
de klassieke filologie. Is docent (fundamentele dogmatiek) aan de faculteit
Godgeleerdheid van de KU Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
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.
Ludwig Kaufmann s.j., hoofdredacteur van het Zwitserse jezuïetenblad Orientierung.
Adres: Scheideggstrasse 45, CH-8002 Zürich.
William van Belle, geboren 1949. Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren;
eerstaanwezend assistent aan het departement linguïstiek van de KU Leuven.
Redacteur van het literair en cultureel tijdschrift Heibel. Publiceerde over taalfilosofie,
linguïstiek en psychoanalyse.
Adres: Vandenbemptlaan 13, B-3030 Leuven.
Pierre Vayssière: Université de Toulouse-le-Mirail, Toulouse.
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Een tekst en zijn gebruik
Redactie
Een tekst van een kardinaal zul je in Streven niet zo vaak aantreffen. Ook de tekst
van Kardinaal Ratzinger die we nu publiceren, is niet door ons gevraagd en was niet
direct voor ons bestemd. Maar hij hoort al geruime tijd tot het publieke domein. In
ons vorige nummer (juni) hebben wij er al op gereageerd met een artikel van G. De
Schrijver over de ‘orthodoxie’ van de bevrijdingstheologie en een gesprek met Jon
Sobrino, een van de theologen die door Kard. Ratzinger persoonlijk worden
bekritiseerd. Deze maand publiceren wij een antwoord van twee Braziliaanse
theologen, de gebroeders Leonardo en Clodovis Boff. Het leek ons fair, dan toch
ook maar de betwiste tekst zelf te publiceren. Dan weet de lezer tenminste waarop
geantwoord wordt.
De herkomst van deze tekst, het tijdstip waarop hij in verschillende landen in de
openbaarheid kwam en de manier waarop dat gebeurde, stellen allerlei vragen. Vooral
de vraag: welk statuut, welk gezag moet eraan worden toegekend?
Hij dook voor het eerst in Peru op, in het tijdschrift Oiga de Lima, 23 januari 1984,
anoniem, maar met de vermelding dat hij al alom bekend was. Toevallig rond de tijd
dat de Peruaanse bisschoppen bijeenwaren om zich te beraden over de theologie van
Gustavo Gutiérrez, over wie een onderzoek van de Romeinse Congregatie voor de
Geloofsleer aan de gang is. In maart verscheen hij in het Italiaanse 30 Giorni, het
blad van de conservatieve beweging Comunione e Liberazione, als een ‘onuitgegeven’
tekst, mét vermelding van de auteur: Kardinaal Joseph Ratzinger, Prefect van de
Congregatie voor de Geloofsleer. Om de bedoeling helemaal duidelijk te maken,
werd hij daar geïllustreerd met foto's van een guerrillero-priester, een politieke
meeting in een kerk en terroristengeweld. Ook deze publikatie kwam te gelegener
tijd. De leiding van de Congregatie voor de Geloofsleer had rond dezelfde tijd een
nogal ongewone bijeenkomst met de voorzitters of gedelegeerden van de
Geloofscommissies van bijna alle Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferenties. Ook
de kardinalen Baggio en Lopez Trujillo, twee van de hevigste tegenstanders van de
bevrijdingstheologie waren aanwezig. De publikatie van de tekst in het Italiaans en
de
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deining die hij daar veroorzaakte, had tot gevolg dat het Vaticaan niet langer kon
zwijgen. De persdienst liet weten dat het om een ‘privé studie’ ging, ‘een niet officiële
tekst, die niet voor verdere verspreiding bestemd was’. Een kwalificatie die tamelijk
laat kwam: in Latijns-Amerika werd de tekst immers allang door velen als een
‘officiële veroordeling’ van de bevrijdingstheologie beschouwd en gebruikt. De
Corriere della Sera wist tenslotte te vertellen dat het alleen maar ging om een lezing
die Kard. Ratzinger in september 1983 gehouden had op een besloten vergadering
in Rome of Castelgandolfo, in aanwezigheid van de paus, waar door verschillende
‘experts’ over de bevrijdingstheologie was gesproken, een gewone
informatie-bijeenkomst zoals er door deze paus wel meer worden belegd.
Is het statuut, het ‘gezag’ van de tekst daarmee tot zijn ware proporties herleid?
Vertolkt hij slechts de privé mening van een Westeuropese theoloog (die, zoals hij
zelf toegeeft, zich maar moeilijk vanuit zijn eigen theologische traditie in de ‘vreemde’
denkwereld van de Latijnsamerikaanse theologen kan verplaatsen)? Maar deze
theoloog is dan toch het hoofd van de opperste instantie die over de rechtgelovigheid
van alle theologen van de universele kerk moet waken. Hoe dan ook, hier en daar
heeft zijn tekst al zijn uitwerking gehad. De aartsbisschop van Rio de Janeiro ontnam
twee moraaltheologen, Antonio Moser en Clodovis Boff, hun leeropdracht. Protest
van de Braziliaanse Bisschoppenconferentie mocht niet baten. Tot maatregelen tegen
Gustavo Gutiérrez kwam het voorlopig nog niet. Op de bovenvermelde vergadering
in Lima werd hij door zijn aartsbisschop in bescherming genomen. Veertien dagen
voor zijn dood schreef Karl Rahner - een van zijn allerlaatste brieven waarschijnlijk
- aan de aartsbisschop van Lima en de jezuïetenbisschoppen van Peru dat hij ‘van
Gutiérrez' rechtgelovigheid volledig overtuigd’ was: ‘In de theologie zijn er altijd
verschillende scholen geweest, er heeft altijd een legitiem pluralisme bestaan. Het
zou te betreuren zijn als het door administratieve maatregelen al te zeer beperkt werd.
Een veroordeling van Gutiérrez zou naar mijn stellige overtuiging heel negatieve
consequenties hebben voor het klimaat dat we nodig hebben voor een theologie in
dienst van de evangelisatie’.
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De gevaren van de bevrijdingstheologie
Joseph Ratzinger
Om mijn bedoeling duidelijk te omschrijven, lijkt het me nodig enkele opmerkingen
vooraf te maken.
1. De bevrijdingstheologie is een uiterst complex fenomeen. Er is de
bevrijdingstheologie van Medellin en Puebla, die zich ten aanzien van de
verantwoordelijkheid van de christenen tegenover de armen en verdrukten binnen
de context van een correcte kerkelijke theologie beweegt. Er is een
bevrijdingstheologie in de strikte zin van het woord, die radicaal marxistische
standpunten inneemt. Ik heb het hier alleen over deze laatste.
2. Een nadere analyse van het fenomeen legt een fundamenteel gevaar voor het
geloof van de Kerk bloot. Daarbij moeten we wel voor ogen houden dat iedere
dwaling altijd een kern van waarheid bevat. Hoe meer waarheid ze bevat, des te
gevaarlijker is ze. De dwaling zou zich echter nooit een stuk waarheid kunnen
toeëigenen als deze waarheid vitaal beleefd werd daar waar ze thuishoort, in het
geloof van de Kerk. Daarom moeten we niet alleen op de dwaling en het gevaar van
de bevrijdingstheologie wijzen, maar ook de vraag stellen: welke waarheid bevat ze
en hoe kunnen we die waarheid weer helemaal tot haar recht laten komen?
3. De bevrijdingstheologie is een universeel verschijnsel. In drie opzichten. 1) Ze
wil niet alleen een nieuw theologisch tractaat ontwerpen naast de reeds bestaande,
ze wil b.v. niet alleen maar nieuwe aspecten van de sociale leer van de Kerk belichten.
Ze doet zich voor als een nieuwe hermeneutiek, een nieuwe wijze van verstaan en
verwerkelijking van het geloof in zijn geheel. Zij raakt alle vormen van het kerkelijke
leven: de kerkelijke constitutie, de liturgie, de catechese, de ethiek. 2) Het zwaartepunt
van de bevrijdingstheologie ligt in Latijns-Amerika, maar het is geen uitsluitend
Latijnsamerikaans fenomeen. Ze is ondenkbaar zonder de invloed die Europese en
Noordamerikaanse theologen erop hebben gehad. Ze bestaat ook in India, in Sri
Lanka, op de Filippijnen, op Taiwan en in Afrika (al gaat het daar vooral om een
‘Afrikaanse theologie’). 3) Zij gaat over de confessionele grenzen heen. Zij zoekt
een nieuwe universaliteit waardoor de traditionele scheidingslijnen tussen de kerken
alle belang verliezen.
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Wat is de bevrijdingstheologie en hoe is ze ontstaan?
Wat is de bevrijdingstheologie eigenlijk? Zoals reeds gezegd, pretendeert zij een
nieuwe globale interpretatie van het geloof te geven. Christelijk geloof is in haar
opvatting een praxis van bevrijding en zij wil voor die praxis een leidraad zijn.
Aangezien volgens haar alle werkelijkheid politiek is, is ‘bevrijding’ een politiek
begrip; de theologie moet dan ook een politieke leidraad zijn in de politieke actie.
‘Niets ontsnapt aan het politieke engagement. Alles is politiek gekleurd’, zegt
Gutiérrez. Een theologie die niet op de praxis gericht is, die m.a.w. niet wezenlijk
politiek is, is ‘idealistisch’, irreëel, een middel om de onderdrukkers aan de macht
te houden. Voor een theoloog die in de klassieke traditie gevormd is, klinkt dit vreemd
in de oren: hoe kan iemand in ernst menen dat het hele geloof te herleiden, te
‘reduceren’ is tot een programma van sociopolitieke bevrijdingspraktijk? Nog
moeilijker wordt het als je merkt dat deze theologen veel van de ascetische en
dogmatische taal van de Kerk blijven gebruiken, zij het in een nieuwe toonzetting.
Je krijgt de indruk dat het nog altijd om de aloude overgeleverde leer gaat; je leest
of hoort nogal wat vreemde beweringen, maar het klinkt allemaal zo religieus, dat
het wel niet zo gevaarlijk zal zijn. Juist de radicaliteit van deze theologie maakt dat
de ernst van het gevaar dat hier dreigt vaak onderschat wordt. Ze past in geen enkele
tot nog toe bekende vorm van ketterij; haar uitgangspunten zijn in geen enkel
traditioneel discussieschema onder te brengen.
Hoe is men tot deze volkomen nieuwe richting in de theologie gekomen? Ik zie
vooral drie factoren die ze mogelijk hebben gemaakt.
1. De nieuwe theologische situatie na het Concilie. 1) De bestaande theologische
traditie had in veler ogen afgedaan. Vanuit de Schrift en de ‘tekenen van de tijd’
moesten nieuwe theologische en spirituele oriëntaties gezocht worden. 2) De idee
van het engagement in de wereld leidde vaak tot een naïef geloof in de wetenschap:
de menswetenschappen werden als een nieuw evangelie beschouwd. Psychologie,
sociologie en de marxistische interpretatie van de geschiedenis waren
wetenschappelijke verworvenheden die ook door het geloof niet meer in twijfel
konden worden getrokken. 3) De traditiekritiek van de protestantse exegese, met
name Bultmann en diens school, was niet meer weg te denken, alle tot dan toe
geldende vormen van theologie waren er zogezegd door achterhaald.
2. Die veranderde theologische situatie viel samen met veranderingen in het
algemene geestesklimaat. Op het vacuüm dat na de Tweede Wereldoorlog was
ontstaan, had het existentialisme geen antwoord meer. Verschillende vormen van
neomarxisme gingen een grote aantrekkingskracht
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uitoefenen op de universitaire jeugd. Het marxisme met de religieuze accenten van
een Bloch en de theorieën van een Adorno, Horkheimer, Habermas en Marcuse leek
een antwoord te bieden op de uitdaging van de armoede en ellende in de wereld en
tegelijk een mogelijkheid om de bijbelse boodschap te actualiseren.
3. De armoede en de verdrukking in de wereld vormden een uitdaging waarop de
bestaande traditie geen antwoord had. Het veranderde theologische en filosofische
klimaat bracht mee dat het antwoord gezocht werd in een christianisme dat zich liet
leiden door de ogenschijnlijk wetenschappelijk gefundeerde modellen van de
marxistische filosofieën.

De epistemologische structuur van de bevrijdingstheologie
Dit antwoord vertoont een grote verscheidenheid naargelang van de eigen vorm die
het krijgt in de bevrijdingstheologie, de theologie van de revolutie, de politieke
theologie, enz. Maar enkele grondbegrippen keren in de verschillende varianten
steeds weer terug en verraden een gemeenschappelijke grondintentie. Maar laat ik
eerst iets zeggen over de kennistheoretische structuur van de bevrijdingstheologie.
Daarvoor keer ik even terug naar de postconciliaire context zoals ik die geschetst
heb.
Om te beginnen de invloed van Bultmann. Bultmanns exegese werd gelezen als
een wetenschappelijk onaanvechtbare uitspraak over Jezus. Zij leerde dat er een
afgrond bestaat tussen de ‘historische Jezus’ en de ‘Jezus van het geloof’. Daarmee
werd de historische geloofwaardigheid van de evangelies aan het wankelen gebracht:
de Christus van de kerkelijke traditie en de historische Jezus van de wetenschap
hoorden tot twee verschillende werelden. De traditie raakt geen werkelijkheid meer,
wordt iets irreëels; de kern van het geloof, de christologie (de leer over Jezus), stond
voortaan open voor nieuwe interpretaties; die van het verleden waren historisch en
wetenschappelijk niet meer vol te houden. Meteen verloor het kerkelijke leergezag
alle autoriteit: het zat vast aan een wetenschappelijk onhoudbare theorie en kon dus
niets geldigs meer zeggen. Over Jezus kon het alleen nog uitspraken doen vanuit een
wetenschappelijk achterhaalde positie.
Bultmann speelde ook een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van een
tweede sleutelbegrip. Hij gaf het oude hermeneutiek-begrip een nieuwe en extreme
dynamiek. ‘Hermeneutiek’ wijst op het idee dat een reëel verstaan van historische
teksten niet alleen een historische interpretatie vergt, maar dat iedere historische
interpretatie bepaalde voorafgaande keuzen
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inhoudt. De hermeneutiek wil historische teksten en gegevens ‘actualiseren’. In de
klassieke terminologie spreekt men van een ‘horizontenvermenging’ tussen ‘gisteren’
en ‘vandaag’. Wat betekent hetgeen gisteren geschreven is voor vandaag? Bultmann
zelf beriep zich daarvoor op Heidegger, zodat hij de Schrift in een existentialistische
zin ging interpreteren. Maar ook dat is nu weer door de moderne exegese achterhaald.
Wat overblijft is echter de kloof die geschapen is tussen de Jezus van de klassieke
traditie en het idee dat deze Jezus ‘geactualiseerd’, met behulp van een nieuwe
hermeneutiek in het heden getransponeerd moet worden.
Ten tweede het nieuwe filosofische klimaat van de jaren zestig. Alleen nog de
marxistische geschiedenis- en maatschappij-analyse werd als ‘wetenschappelijk
valabel’ beschouwd. De wereld werd voortaan geïnterpreteerd in het licht van de
klassenstrijd. Er bleef maar één keuze over: of kapitalisme of marxisme. Alle realiteit
is politiek en moet politiek gerechtvaardigd worden. Het bijbelse begrip van ‘de
arme’ leidt tot verwarring tussen de bijbelse geschiedenisopvatting en de marxistische
dialectiek. De ‘arme’ wordt de ‘proletariër’ in de marxistische zin; het marxisme
wordt beschouwd als een legitiem interpretatiemodel voor de bijbel. Wie zich tegen
een dergelijke bijbelinterpretatie verzet, laat alleen maar zien dat hij of zij de
heersende klasse in haar macht wil handhaven. Zoals Gutiérrez zegt: ‘De klassenstrijd
is een feit en neutraliteit op dit punt is aboluut onmogelijk’. Maar zo wordt ook elke
interventie van het leergezag onmogelijk gemaakt: een magisterium dat zich tegen
een dergelijke interpretatie zou verzetten, zou alleen maar laten zien dat het aan de
kant van de rijken en de verdrukkers staat, tegen de armen en lijdenden, dat wil
zeggen tegen Jezus zelf.
Dit ogenschijnlijk ‘wetenschappelijke’ en ‘hermeneutisch’ evidente uitgangspunt
bepaalt de weg die verder gevolgd wordt om het geloof te interpreteren, zowel de
criteria als de inhoud van die interpretaties. Het volk, de gemeente, de ervaring, de
geschiedenis worden de beslissende criteria. Terwijl vroeger de universele Kerk leken (sensus fidei) en hiërarchie (magisterium) samen - de eerste hermeneutische
instantie was, is dat nu de gemeente, de comunidad. Het leven en de ervaring van de
gemeente zijn voortaan bepalend voor de interpretatie van de Schrift. De figuur van
Jezus zoals deze voorgesteld wordt in de evangelies, is een synthese van
gebeurtenissen en van ervaringen van de particuliere gemeenten, maar de interpretatie
is veel belangrijker dan de gebeurtenis, waar we wetenschappelijk toch niet meer
achter kunnen komen. De gemeente ‘interpreteert’ de gebeurtenis aan de hand van
haar ‘ervaring’ en vindt zo haar ‘praxis’.
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Hetzelfde gebeurt met het begrip ‘volk’. Wat het Concilie onder ‘het volk Gods’
verstond, wordt een marxistische mythe. De ervaringen van het volk verklaren de
Schrift. ‘Volk’ wordt tegenover ‘hiërarchie’ gesteld, de ‘volkskerk’ tegen de
hiërarchische kerk. ‘Volk’ is verder iedereen die aan de kassenstrijd deelneemt.
Het beslissende hermeneutisch criterium tenslotte is de ‘geschiedenis’.
Wetenschappelijk zou het vaststaan dat de Bijbel uitsluitend in termen van
heilsgeschiedenis en dus anti-metafysisch spreekt. Zo wordt het mogelijk de bijbelse
horizon te laten samenvallen met de marxistische geschiedenisopvatting, volgens
welke de geschiedenis dialectisch voortschrijdt en de ware draagster van heil is. De
geschiedenis is de ware openbaring. Het leergezag, dat de behoeder is van de blijvende
waarheden, dat metafysisch en dus anti-historisch denkt, wordt zo de vijand van alle
vooruitgang. Het begrip ‘geschiedenis’ absorbeert aldus het concept ‘God’ en
‘openbaring’. De Bijbel is ‘historisch’: daarom moet aan de Bijbel absolute voorrang
worden gegeven. En zo wordt ook de overgang gelegitimeerd naar de
materialistisch-marxistische filosofie, waarin de geschiedenis Gods rol overneemt.

Grondbegrippen
Dit leidt ons tot de grondbegrippen van deze theologie. Ik vermeld er slechts enkele.
Laten we beginnen met de nieuwe interpretaties van geloof, hoop en liefde. Wat
het geloof betreft, beweert Jon Sobrino dat Jezus' Godservaring radicaal historisch
is. ‘Zijn geloof wordt trouw’. Geloof wordt vervangen door ‘trouw aan de
geschiedenis’. ‘Jezus is trouw aan de diepe overtuiging dat het mysterie van het leven
van de mensen... werkelijk het laatste is’. Hier krijgen we die vermenging van God
en geschiedenis die het Sobrino mogelijk maakt de formule van Chalcedon te
handhaven, terwijl hij er een gewijzigde inhoud aan geeft. Zoals Ignacio Ellacuría
op de omslag van Sobrino's boek schrijft: ‘Sobrino zegt dat Jezus God is, maar hij
voegt er onmiddellijk aan toe dat de ware God alleen de God is die zich historisch
en op ergerniswekkende wijze openbaart in Jezus en in de armen, die zijn
aanwezigheid voortzetten. Alleen wie deze twee affirmaties samenhoudt, is orthodox’.
De hoop wordt geïnterpreteerd als ‘vertrouwen in de toekomst’ en als arbeid in
functie van de toekomst. Ook zij staat aldus in het teken van de klassengeschiedenis.
De liefde bestaat in ‘voorkeur voor de armen’ en valt
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dus samen met de optie voor de klassenstrijd. Tegenover elk ‘vals universalisme’
stellen de theologen van de bevrijding dat een christen partij moet kiezen. Partij
kiezen is een fundamentele voorwaarde voor een correct verstaan van het christelijk
geloof. Naar mijn oordeel kan men hier heel duidelijk de vermeniging zien tussen
een fundamentele waarheid van het geloof en een fundamenteel niet-christelijke
optie, die het geheel zo verleidelijk maakt. In de Bergrede kiest God inderdaad voor
de armen. Maar als je ‘de armen’ verstaat in de marxistische betekenis en het partij
kiezen in de betekenis van de klassenstrijd, maak je een sprong eis allo genos, in een
ander taal- en gedachtenregister, waarin twee tegengestelde dingen als identiek
worden voorgesteld.
Het grondbegrip van Jezus' prediking is het Rijk Gods. Dat staat ook in de
bevrijdingstheologie centraal, maar weer wordt het gelezen tegen de achtergrond
van een marxistische hermeneutiek. Volgens Sobrino mag het Rijk Gods niet
spiritualistisch verstaan worden en niet universalistisch in de zin van een abstract
eschatologisch voorbehoud. Het moet partijdig verstaan worden en gericht op de
praxis. Alleen vanuit Jezus' praxis, niet theoretisch, kun je zeggen wat het Rijk Gods
betekent: werken in de concrete historische realiteit om ze in Gods Rijk te
transformeren.
In deze context wil ik ook de indrukwekkende, eigenlijk schrikbarende interpretatie
vermelden die Sobrino van Jezus' dood en verrijzenis geeft. In tegenstelling met de
universalistische opvatting, is de verrijzenis in de eerste plaats een hoop voor allen
die gekruisigd worden, de grote meerderheid van de mensen, de miljoenen mensen
die lijden onder structureel onrecht en langzaam worden gekruisigd. Gelovigen
hebben echter ook deel aan Jezus' heerschappij over de geschiedenis via hun
medewerking aan de opbouw van het Rijk, d.w.z. door hun strijd voor
rechtvaardigheid, integrale bevrijding en meer menselijke structuren. Deze
heerschappij oefenen zij uit door in de geschiedenis het gebaar van God, waarmee
hij Jezus uit de doden opwekte, te herhalen, door de gekruisigden van de geschiedenis
opnieuw tot leven te wekken. Daarmee neemt de mens het gebaar van God over. En
de totale omkering van de bijbelse boodschap manifesteert zich hier op een bijna
tragische wijze als men bedenkt hoe deze poging om God te imiteren in de realiteit
uitpakt.
Laat ik in het kort nog enkele andere begrippen vermelden. De exodus wordt
voorgesteld als het centrale beeld van de heilsgeschiedenis. Het paasmysterie wordt
een revolutionair symbool. De eucharistie is het bevrijdingsfeest van een
politiek-messiaanse praxis. Verlossing wordt vervangen door ‘bevrijding’ en deze
wordt verstaan als een voortschrijdend proces in de geschiedenis en de klassenstrijd.
Tenslotte de zware klemtoon
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die gelegd wordt op de praxis. Waarheid mag niet metafysisch worden opgevat, dat
zou ‘idealisme’ zijn. De waarheid realiseert zich in de geschiedenis en de praxis.
Actie is waarheid. Waarheid moet worden gedaan. Welke ideeën voor de actie gebruikt
worden, is niet zo belangrijk. Het enige wat telt is de praxis. Orthopraxie is nog de
enige orthodoxie. Daarom acht men zich ook gerechtigd, een enorme afstand te
nemen ten opzichte van de bijbelse teksten. De inhoud daarvan, die historisch
gedetermineerd is, kan nooit absoluut bindend zijn: in laatste instantie kan hij niet
door historisch onderzoek geïnterpreteerd worden, maar uitsluitend door de
hermeneutiek van de geschiedenis zoals deze ervaren wordt in de gemeente, d.w.z.
in politieke groepen, te meer zo daar de meeste bijbelse inhouden zelf gezien worden
als het produkt van een dergelijke communautaire hermeneutiek.

Conclusie
Willen we een globaal oordeel over de bevrijdingstheologie vellen, dan moeten we
zeggen dat zij een bijna onaantastbare logica vertoont. Uitgaande van een bijbelkritiek
en een op de ervaring steunende hermeneutiek aan de ene kant en een marxistische
geschiedenisopvatting aan de andere, is zij erin geslaagd een totaalbeeld van het
christelijk geloof te ontwerpen dat volledig schijnt te beantwoorden zowel aan de
vereisten van de wetenschap als aan de ethische uitdagingen van onze tijd.
Onvermiddeld volgt daaruit de plicht, van het christelijk geloof een instrument van
concrete wereldverandering te maken, zodat christendom samen kan gaan met alle
progressieve krachten van vandaag. Zo wordt het begrijpelijk hoe deze nieuwe
interpretatie van het christendom steeds meer theologen, priesters en religieuzen
aantrekt vooral als men de problemen van de Derde Wereld voor ogen houdt. Wie
zich aan deze nieuwe interpretatie onttrekken, wekken in hun ogen onvermijdelijk
de schijn dat zij wegvluchten uit de realiteit en afzien van rede en moraal. Maar als
men anderzijds rekening houdt met haar radicale karakter, moet men zich wel heel
dringend de vraag stellen, wat er ten aanzien van deze theologie kan en moet gedaan
worden.
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Een antwoord van twee bevrijdingstheologen
Leonardo & Clodovis Boff
Nu de verklaring van Kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie voor de
Geloofsleer, toch publiek geworden is, willen wij, theologen van de
bevrijdingstheologie, er een eerste antwoord op geven. Met respect en zorgvuldig
willen wij naar zijn interventie luisteren. Zij bevat lessen en waarschuwingen die we
niet naast ons neer mogen leggen, met name waar gezegd wordt 1. dat de theologie
in de traditie geworteld moet blijven; 2. dat het geloof de geschiedenis transcendeert;
3. dat het marxisme een objectief gevaar is voor geloof en theologie.
Wij moeten eerlijk erkennen dat de bevrijdingstheologie soms hele scherpe posities
inneemt - ten aanzien van de voorkeur voor de armen, de politieke praxis, de
klassenstrijd, de historiciteit van het geloof, enz. - die de indruk kunnen wekken dat
zij het geloof daartoe reduceert. Gemakkelijk wordt zij dan beschuldigd van
reductionisme. Maar die aantijging is niet terecht. Het is waar: zij legt een zwaar en
wel eens overdreven accent op de voorkeur voor de armen en de politieke praxis,
maar zij doet dat omdat ze sommige dwingende implicaties van het geloof die in het
vergeetboek zijn geraakt, opnieuw in het licht wil stellen. En dit is nogal begrijpelijk
als je je bewust bent van de dramatische sociale situatie in Latijns Amerika en in de
hele Derde Wereld.
Wij moeten eerlijk erkennen dat sommige bevrijdingstheologen zich wel eens
bezondigen aan gebrekkige, niet altijd gelukkige formuleringen van het geloof. De
bevrijdingstheologie staat voor nieuwe, uitdagende vragen, vragen die de hele realiteit
en het hele leven raken (dat erkent Kardinaal Ratzinger zelf), en niet altijd is zij erin
geslaagd alle geloofsgegevens correct met elkaar in evenwicht te houden. Maar dat
is normaal in om het even welke theologie, vooral als het gaat om nieuwe begrippen
en een nieuwe taal. Gaandeweg trek je lering uit de moeilijkheden waarmee je
worstelt, uit je pogingen en misstappen en kom je tot de juiste articulatie van je
ideeën.
Bij dit alles mag men echter nooit de grondintentie van deze theologen over het
hoofd zien: zij willen rekenschap geven van het geloof en van wat
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het theoretisch en praktisch inhoudt. Ga je in de interpretatie van een theologie niet
verder dan de ‘letter’ (wat ze zegt) zonder te zoeken naar haar ‘geest’ (wat ze - hoe
gebrekkig soms ook - wil zeggen), dan verval je in de oude methode waarvan kerk
en maatschappij zich bedienen om een tekst om te buigen en te laten zeggen wat hij
niet wil of niet wilde zeggen. Dan interpreteer je alles in malam partem: in plaats
van uit te gaan van het hermeneutisch en juridisch principe, dat een beklaagde
onschuldig is zolang zijn schuld niet bewezen is, laat je je leiden door het idee dat
zijn schuld hoe dan ook vaststaat. Als er in de bevrijdingstheologie wel eens onjuiste
formuleringen voorkomen of formuleringen die het geloof schijnen te reduceren tot
een politieke praxis, dan zijn die in ieder geval niet representatief voor haar algemene
lijn of haar fundamentele bedoeling. Daarom kunnen de bevrijdingstheologen het
eens zijn met de theologische posities die kardinaal Ratzinger naar voren brengt,
maar zij herkennen zich maar moeilijk in het beeld dat hij van de bevrijdingstheologie
geeft. Toch willen zij zijn waarschuwingen ten aanzien van de gevaren, de tendensen,
ja de vergissingen die hij in de bevrijdingstheologie opmerkt, in acht nemen: zij
willen op een verantwoorde manier theologie bedrijven, binnen de kerk, en willen
zo veel mogelijk iedere dubbelzinnigheid vermijden.

Een nieuwe theologie
Kardinaal Ratzinger erkent dat de bevrijdingstheologie iets ‘nieuws’ is, herhaaldelijk
komt hij daarop terug. Het is dan ook niet te verwonderen dat iemand die in de
klassieke theologische traditie opgeleid is en zich nog altijd in die traditie beweegt,
deze nieuwe theologie niet zo gemakkelijk begrijpt. Daar geeft Zijne Eminentie
zichzelf rekenschap van. Dat nieuwe zit hem echter niet in die theologie als zodanig,
maar volgt uit de nieuwe, nooit eerder geziene historische problematiek waarmee zij
zich uit naam van de kerk wil bezighouden: de situatie van armoede en verdrukking
in de wereld en de ethische en christelijke eis om nieuwe maatschappijvormen te
vinden. Dat is een theologisch project dat onmogelijk adequaat in de klassieke
theologische schema's gevat kan worden. Hier is een nieuwe theologische
hermeneutiek nodig: het nieuwe is alleen in nieuwe categorieën te vatten. Geen
wonder dan ook dat Kardinaal Ratzinger de bevrijdingstheologie in ‘geen enkele tot
nog toe bekende vorm van ketterij’ kan onderbrengen. Natuurlijk moet deze nieuwe
theologische hermeneutiek die aan het nieuwe object (de nieuwe historische situatie)
beantwoordt,
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fundamenteel in overeenstemming zijn met het geloof van de kerk. Juist daarom
moet men in de eerste plaats willen luisteren: wat valt er van deze nieuwe vorm van
theologie te leren? En niet meteen willen oordelen en in schema's onderbrengen.
Nieuwe oren voor een nieuw geluid. Zijne Eminentie stelt trouwens zelf dat ‘we niet
alleen op het gevaar en de dwaling van de bevrijdingstheologie moeten wijzen, maar
ook altijd de vraag stellen: welke waarheid schuilt er in de dwaling en hoe kunnen
we die waarheid weer helemaal tot haar recht laten komen?’. Van dit laatste is in
zijn interventie echter niets terecht gekomen, terwijl de negatieve zijde radicaal wordt
aangepakt. De bevrijdingstheologie wordt een (fundamenteel, ernstig) ‘gevaar’
genoemd, een ‘dwaling’. En wat is er nog positief aan? Blijkbaar niets. Ze schijnt in
haar geheel, in toto, verwerpelijk te zijn: ze vormt één geheel, ‘dat door een bijna
onaantastbare logica wordt samengehouden’.
Wie zorgvuldig en welwillend naar de bevrijdingstheologie luistert, weet echter
dat zij geen andere pretentie heeft dan de theologia perennis: een reflectie over het
geloof in de steeds wisselende, historische context. Zij wil zich niet in de plaats
stellen van de traditionele theologie, zij wil een creatieve bijdrage leveren aan haar
ontwikkeling en toepassing. Dat is haar roeping. Als wij van bevrijdingstheologie
spreken, betekent dat niet dat het om een nieuw tractaat gaat of om een aparte
theologische stroming; wij willen de theologie alleen maar op haar wezenlijke, altijd
eendere taak wijzen, d.i. in het licht van het geloof reflecteren over de tekenen van
de tijd. Dit is zonder meer een theologische theologie, die het geloof wil dienen in
de historische context van vandaag. Zoveel is in ieder geval evident: wie niet ten
volle aanvaardt dat de theologie zich met de realiteit van vandaag moet bezighouden,
kan nooit haar ‘radicaliteit’, haar ‘totaliteit’ en ‘nieuwheid’, kortom haar hele
theoretische draagwijdte begrijpen. De ambitie of het project van de
bevrijdingstheologie zijn alleen te verstaan vanuit de uitdagingen waarvoor geloof
en kerk op dit historische moment staan: de honger in de wereld, Gods armen en
kleinen die verdrukt en vertrapt worden. Dat is het waar het de bevrijdingstheologie
vanuit evangelische bewogenheid in de grond om te doen is.

Reductie of accentuering
De kritiek van Kardinaal Ratzinger richt zich vooral op het zogenaamde reductionisme
van de bevrijdingstheologie: zij zou het geloof reduceren tot ‘een programma van
socio-politieke bevrijdingspraxis’. Zij zou dat
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vooral doen door haar ‘marxistische grondoptie’, waarin ‘de geschiedenis de rol van
God overneemt’. Maar in zijn beschrijving van de bevrijdingstheologie isoleert Zijne
Eminentie enkele aspecten die voor haar slechts accenten zijn en consequenties van
het gemeenschappelijke geloofsgoed. Het geloofsgoed zelf handhaaft en erkent zij;
dat zij het niet systematisch behandelt, betekent niet dat zij het in twijfel trekt. Zij is
geworteld in het depositum fidei en vindt daarin haar voedingsbodem. Dat is vooraf
gegeven. Van daar gaat zij uit en wil zij verder gaan, van daaruit wil zij zoeken wat
deze of gene geloofswaarheid hier en nu betekent.
Waar hij, in het derde deel van zijn exposé, over de grondbegrippen van de
bevrijdingstheologe spreekt, brengt Kardinaal Ratzinger een scheiding aan tussen
de historische, contextuele betekenis van deze begrippen en hun dogmatische
betekenis. Maar al wordt deze laatste in de bevrijdingstheologie niet altijd expliciet
behandeld, nergens wordt ze geloochend. Ze blijft in haar totaliteit gehandhaafd. Ze
wordt niet nog eens theologisch gefundeerd, omdat wij ervan uitgaan dat zij al
gegarandeerd is. Van haar uit wordt verder gezocht naar haar historische implicaties.
Als de bevrijdingstheologie iets te zeggen heeft, dan betekent dat niet dat zij uitsluit
wat ze niet zegt.
Bevrijdingstheologen zullen slechts moeilijk het reductionisme herkennen dat
Zijne Eminentie in de bevrijdingstheologie meent te vinden. Als zij de indruk wekken
dat zij het geloof reduceren tot een politieke praxis, dan ligt dat aan de nieuwheid
van de deductie die zij uit het geloof afleiden, misschien ook wel aan de argwaan en
de vrees van wie ze leest. Het zou natuurlijk goed zijn, zelfs nodig, duidelijker het
verband aan te tonen tussen deze ‘concrete deducties’ en de ‘kern van het geloof’,
de dogma's. Maar dat vraagt tijd om het te laten rijpen en theoretisch uit te werken.
Dit soort kritisch werk wordt overigens binnen de bevrijdingstheologie zelf al
geleverd, maar dat is kritiek die niet meteen diskwalificeert. Het behoort inderdaad
tot de oorspronkelijke opzet van de bevrijdingstheologie de brug te slaan tussen de
menselijke geschiedenis en het christelijk geloof. De reducerende en ‘radicale’ trek
die Kardinaal Ratzinger in de bevrijdingstheologie ziet, behoort niet tot haar
oorspronkelijke en blijvende opzet. Van bij het begin had zij het en heeft zij het nog
altijd over ‘integrale bevrijding’. Daarin ligt ook de transcendente dimensie van het
geloof besloten: bevrijding uit de zonde tot genadevolle gemeenschap met God. Het
is verbazend dat deze kapitale notie in de tekst van Kardinaal Ratzinger slechts
helemaal terloops voorkomt. De bevrijdingstheologen blijven spreken van genade
en zonde, geloof en ongeloof, bekering en gebed... Wie het doet voorkomen alsof
dit alleen maar woorden zouden zijn, een
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taktiek om onder een mom van religiositeit het eigenlijke ‘gevaar’ te verdoezelen,
houdt de bevrijdingstheologen voor ongelovigen, sterker nog, voor huichelaars en
gaat er bij voorbaat van uit dat zij te kwader trouw zijn. Als het niet misplaatst was,
zouden zij misschien kunnen doen zoals Sint-Paulus, die zich aanstelde als ‘een
dwaas’ (2 Kor. 12:11) en zich genoopt voelde te spreken van zijn strijd en lijden
voor het geloof. Het is toch om hun geloof dat bevrijdingstheologen vervolgd worden
- enkelen tot de marteldood toe - dat zij het onbegrip, ja de laster vanwege hun
geloofsgenoten te verduren krijgen, zonder daarom het geloof te verliezen of te breken
met de kerk. Om nog te zwijgen van hun missionaire en pastorale inzet om de
plaatselijke, vooral de armste en meest verlaten kerken theologische bijstand te
verlenen, en van de zware intellectuele arbeid die een verantwoorde theologie nu
eenmaal vereist.
Met klem willen wij bovendien wijzen op het kerkelijke karakter van deze theologie.
Zij wordt bij voorkeur niet in academische afzondering bedreven, maar in nauw
contact met het leven van de kerk, met een groot aantal bisschoppen, priesters, leken,
religieuze en christelijke gemeenschappen, in theologische cursussen, pastorale
sessies, geestelijke oefeningen. Wat zij op het gebied van de spiritualiteit gedaan
heeft, is misschien het beste wat zij voortgebracht heeft.
Ronduit ontstellend is verder het belang dat Kard. Ratzinger hecht aan de invloed
van Bultmann op de bevrijdingstheologie. Als er op het ogenblik duidelijk stelling
genomen wordt tegen Bultmann, om opnieuw het belang van de historische Jezus te
affirmeren als basis en leidraad voor het christelijk geloof, dan is dat met name te
danken aan de christologie van de bevrijdingstheologie.

Marx is niet de vader of de peetvader van de bevrijdingstheologie
Het zere punt waarop Zijne Eminentie heel zijn kritiek toespitst is het marxisme. Hij
zegt wel dat hij het alleen over die theologen wil hebben die ‘op een of andere manier
de marxistische grondoptie tot de hunne maken’. Maar hij houdt het marxisme voor
een van de bronnen van deze theologie (in zijn terminologie: een van de ‘ethische
impulsen’, van de ‘modellen’). Marx en Bultmann zouden zoveel als de vaders of
peetvaders van de bevrijdingstheologie zijn.
Laten we hier in alle duidelijkheid zeggen: de bevrijdingstheologie heeft altijd het
marxisme willen gebruiken als vermiddeling, als een intellectueel
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werkinstrument, een instrument van sociale analyse. Dàt is het epistemologisch
statuut van het marxisme in de bevrijdingstheologie. Zo zijn er, voor zover dat
mogelijk was, enkele marxistische categorieën opgenomen in het gedachtengoed van
de bevrijdingstheologie, niet omgekeerd. De theologie, niet het marxisme, is hier
object van onderzoek. Het marxisme is ongetwijfeld gevaarlijk, maar dat belet niet
dat het nuttig is, met name om de sociale realiteit te begrijpen. Het is toch niet omdat
een werktuig gevaarlijk is, dat je het terzijde legt, vooral niet als het zijn nut bewezen
heeft en er geen beter beschikbaar is. Toegegeven, bij dat opnemen van marxistische
categorieën heeft men wel eens overdreven, of is men onzorgvuldig geweest. Maar
dit was niet, zoals Ratzingers exposé beweert, ‘de eerste bedoeling’ of ‘basisintentie’
van de bevrijdingstheologie. Ook hier moet men kijken naar de grondopzet en het
hele proces voor ogen houden met al zijn pogingen en mislukkingen. Dat niet alles
van de eerste keer goed zit, is onvermijdelijk, zeker waar het gaat om zo'n krachtige
en verleidelijke stroming als het marxisme. Maar ja, de bevrijdingstheologie heeft
met open vizier de confrontatie met het marxisme aangedurfd. Niet uit intellectueel
dilettantisme, maar uit liefde voor hen naar wie Jezus' eigen voorkeur uitging, en in
vertrouwen op het geloof dat in staat is ‘iedere gedachte op te pakken om ze te
onderwerpen aan Christus’ (2 Kor. 10:5). Over het algemeen hebben wij het marxisme
als vermiddeling voor iets groters gebruikt: het geloof, wat het geloof in de steeds
wisselende concrete omstandigheden van ons eist. Het marxisme is voor ons een
hulp om enkele van de belangrijkste theologische begrippen te verhelderen en te
verrijken: volk, de armen, geschiedenis, en zelfs praxis en politiek. Niet zo dat de
theologische inhoud van die begrippen herleid werd tot de betekenis die het marxisme
eraan geeft. Integendeel. De waardevolle theoretische inhoud van de marxistische
begrippen (de kern van waarheid die in de dwaling schuilt, zoals Kardinaal Ratzinger
zegt) werd binnen het theologische gezichtsveld gebracht. Zo kreeg bij voorbeeld
de arme een meer concrete materiële consistentie, zonder daarbij zijn bijbelse
grondslag te verliezen (sacrament van Christus, enz.). Zo betekent praxis voor ons
niet uitsluitend politiek en partij-activiteit; ze betekent ook dat, maar bovendien ook
ethiek, mystiek, eschatologie, enz. Kortom, ons is het te doen om wat in de filosofie
Aufhebung wordt genoemd: kritisch opnemen en overstijgen. Dat is trouwens iets
wat het geloof altijd heeft gedaan met systemen en ideologieën; je hoeft er de recente
encycliek Redemptor Hominis maar op na te lezen. Waarom zou het marxisme dan
een ‘chasse gardée’ of een ‘verboden vrucht’ zijn?
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Het is waar wat Zijn Eminentie zegt: marxistische en theologische begrippen zijn
wel eens met elkaar verward en door elkaar gehaald, maar gaandeweg wordt deze
‘semantische’ vermenging uitgezuiverd. Geen enkel ideeënsysteem is helemaal rijp
van bij zijn ontstaan. Als de richting maar juist is, mag de weg wel eens kronkelen.
Verbazend is echter de nadrukkelijke kritiek van Kardinaal Ratzinger op het
‘sciëntistisch’ vertrouwen dat de theologen van de bevrijding in de
menswetenschappen zouden stellen. Dat is een aantijging die nergens op slaat: dat
soort vertrouwen in de menswetenschappen is er in de bevrijdingstheologie nooit
geweest of is in ieder geval al lang achterhaald.

Het grondprobleem: de armen en hun bevrijding
Waar hij spreekt over het ontstaan van de bevrijdingstheologie, wijst de kardinaal
op verschillende factoren die daartoe hebben geleid: naast de nieuwe theologische
situatie van na het Concilie en de door het marxisme getekende culturele conjunctuur
van na de oorlog, ook ‘de morele uitdaging van armoede en onderdrukking’. Maar
niet voldoende belang wordt gehecht aan ‘de geestelijke ervaring van de arme’ - en
dat is nu juist hét kiembed van de hele bevrijdingstheologie. Voor het hele probleem
van de arme heeft deze uiteenzetting noch de aandacht noch de gevoeligheid die men
had mogen verwachten. In de inleiding wordt wel gewag gemaakt van ‘de
verantwoordelijkheid van de christenen tegenover de armen en verdrukten’. Maar
verder niets positiefs. Welnu, als er iets evangelisch is dat de hele bevrijdingstheologie
beweegt, dan is het de zaak van de arme. De hele bevrijdingstheologie wil niets
anders zijn dan ‘de gearticuleerde schreeuw van de arme vanuit het geloof’. Wie dat
niet inziet, miskent het hele betoog van deze theologie. Waar is het deze theologie
om te doen? De zaak van de arme. Van daaruit wordt gevraagd: wat hebben geloof
en theologie daarover te zeggen?
De arme kan dan ook niet louter voor een ‘element’ of een ‘begrip’ doorgaan.
Armoede is niet alleen een economische situatie, niet eens alleen maar een ‘morele
uitdaging’. Zij is een ethische, mystieke en theologische levenservaring ineen, tegelijk
een menselijke en een theologale ervaring. Wie nooit de genade heeft gehad die
ervaring te delen, nooit aan den lijve ondervonden heeft welke uitdagingen ervan
uitgaan, kan zich moeilijk (al is het niet onmogelijk) een juist begrip vormen van
een manier van denken die uitgaat van en voortdurend in nauw contact wil blijven
met de levende, brutale realiteit van de armen en de armoede. Je ‘maatschappelijke
posi-
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tie’ conditioneert sterk je bewustzijn, ook je geloof. Er kan niet voldoende nadruk
op gelegd worden dat de bevrijdingstheologie ontstaan is uit de bezinning van
christenen op hun ervaring in de arme volkslagen. Bevrijding was voor hen niet zo
maar een nieuw thema dat dan ook maar op de theologenagenda moest komen, het
was een bevrijdende praxis die, om ze waarachtiger en doeltreffender te maken, om
geloofsbezinning vroeg. Daarin juist bestaat het echte verschil tussen een bepaald
soort theologie en de ‘bevrijdingstheologie’: in de concrete en levende verbondenheid
met de praxis van het geloof, die gezien wordt als een door het geloof bezielde inzet
voor verandering.
Om te besluiten willen wij uitdrukking geven aan onze bezorgdheid en vrees, dat
dit document van Kardinaal Ratzinger - zijn theologische bedoeling voorbijschietend
- in de handen van diegenen die zich tegen iedere verandering in de maatschappij
verzetten, een politiek instrument kan worden, waarmee zij de armen nog meer
kunnen laten lijden, de kerk in opspraak brengen en Gods naam verder blijven lasteren.
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De Koude Oorlog opnieuw bekeken
E. Faucompret
Nu de wereld andermaal in een tijdperk van Koude Oorlog is beland, of misschien
nauwkeuriger uitgedrukt, nu de sedert 1945 continu heersende spanning tussen de
supermachten niet langer door een ‘détente’ gecamoufleerd wordt, is het interessant
de literatuur over het ontstaan en de ontwikkeling van die Koude Oorlog eens opnieuw
door te nemen. Dat kan nuttig zijn om de huidige Oost-West-relatie beter te begrijpen.
‘Wie de wereld wil veranderen moet weten waar die wereld vandaan komt...’1. De
verhalen over hoe de Koude Oorlog ontstaan is of wie er de schuld van draagt,
verschillen natuurlijk al naar gelang van het moment waarop ze geschreven zijn en
van de invalshoek van de auteur. Maar in grote lijnen zijn er tot halverwege de jaren
zeventig twee grote scholen te onderscheiden: de traditionalistische en de
revisionistische.

De traditionalistische school
De eerste werken van de traditionalistische school verschenen onmiddellijk na de
Tweede Wereldoorlog. Een aantal auteurs kwam toen onder de indruk van het
idealistisch karakter van het Amerikaanse buitenlands beleid, dat in scherp contrast
stond met de gruwelijke Sovjetrussische machtspolitiek. In een briljant betoog heeft
M. Van Rossem er later aan herinnerd dat dit Amerikaans ‘idealisme’ toch wel in
het juiste perspectief moet worden geplaatst2. Reeds in de 19e eeuw voerden de VS
namelijk een even imperialistisch beleid als de andere toenmalige grote mogendheden.
Denken we slechts aan het zgn. Rooseveltcorrolarium op de Monroedoctrine
(kannoneerboot- en dollardiplomatie in de ex-Spaanse gebiedsdelen, open

1
2

P. Van De Meerssche, Het antwoord van Brugmans, Orion, Brugge, 1973, p. 157.
M. Van Rossem, De buitenlandse politiek van de Verenigde Staten, in Reflector, april 1975.
Zie ook: H.W. von Der Dunk, Nieuw licht op de oorsprong van de Koude Oorlog, in Reflector,
januari 1971; H. Van De Voorde, Historiografie en Koude Oorlog, in Tijdschrift voor
diplomatie, nr. 2, 1975; E.E.G. Vermeulen, Waarden en geschiedeniswetenschap, Van
Gorcum, Assen, 1978.
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deur-politiek in China, bemoeienis inzake de Marokkaanse kwestie), aan de actieve
Amerikaanse deelname aan de twee wereldoorlogen en de financiële redenen die
daaraan mede ten grondslag lagen, aan de ideologische diplomatie van de presidenten
Wilson en F.D. Roosevelt. Welke historische geldigheid men dit argument ook mag
toekennen, in de vroege jaren vijftig hadden de traditionalisten, en in hun kielzog de
Amerikaanse en Westeuropese publieke opinie, goede redenen om de
Rooseveltadministratie hun oprechte dankbaarheid te betuigen, omdat ze de wereld
bevrijd had van het nazisme. Bovendien geloofden deze auteurs in de reële
mogelijkheid een meer harmonische wereld te scheppen, niet langer gebouwd op
een labiel ‘balance of power’-systeem, dat in het verleden steeds tot gewapende
confrontaties had geleid. De nieuwe universele staatsordening zou een natuurlijke
harmonie van belangen dienen, gegrondvest op twee onderling samenhangende
principes: dat van de vrije markteconomie en dat van de pluralistische democratie.
De normgevende rol in het internationaal diplomatiek verkeer werd die volkeren
toebedeeld die ‘goede’ leiders zouden kiezen; een zekere vorm van volksnationalisme
verwierf bestaansrecht, en regeringen die handelden tégen het universeel belang,
zouden op aanvraag van hun volkeren door het collectieve systeem worden bestraft.
Totalitaire of autoritaire regimes moesten dus van de kaart worden geveegd (men
dacht concreet aan de ontmanteling van het Duitse en Japanse economisch potentieel),
de koloniën moesten onafhankelijk worden, en omdat de klassieke economische
theorie leerde dat vrijhandel een optimale welvaart garandeert, moesten alle
rolbarrières worden afgeschaft. Kortom, het politiek-economisch experiment dat in
de Amerikaanse samenleving zijn diensten had bewezen, zou nu naar de hele wereld
worden geëxporteerd. De negatieve effecten ervan (armoede van de marginalen,
onderdrukking van kleurlingen) pasten niet in de redenering. De Sovjetunie moest
zich vanzelfsprekend tot een democratisch regime bekeren. Als haar brutaal
expansionisme zich niet aan de spelregels van het universeel systeem wil houden, is
het de plicht van de VS dit gedrag te bestraffen.
Dit idealistisch karakter dat de Amerikaanse politiek werd toegeschreven, kwam
b.v. tot uiting toen Stalin zijn beloften inzake Centraal-Europa niet nakwam3 en de
VS daarop slechts halfslachtig reageerden. Het Amerikaanse publiek was ontgoocheld:
het ‘leek niet bereid uit zichzelf te erkennen dat het naïeve en historisch weinig
subtiele denkbeelden aanhing. Het geloofde dat zijn leiders het opzettelijk bedrogen,
en dus schuldig waren

3

C.L. Sulzberger, Terug naar Jalta. Hoe Roosevelt Polen verkwanselde, Van Holkema en
Warendorf, Bussum, 1983, p. 126-127.
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aan verraad’4. De traditionalisten vonden het b.v. onbegrijpelijk dat de VS en
Groot-Brittannië niet altijd, eventueel samen met Nazi-Duitsland, geprobeerd hadden
Centraal-Europa uit de communistische wurggreep te houden. Hetzelfde geldt voor
de door de SU bezette territoria in China: de atoombom werd alleen aangewend om
Japan tot overgave te dwingen, nooit heeft de Amerikaanse diplomatie dit wapen als
pressiemiddel gebruikt tegenover Moskou. Wanneer de SU Iran, Griekenland en
Turkije militair bedreigt, duurt het bijna een jaar voordat Truman zijn
‘indijkings’-doctrine formuleert (1947); ook toen hechtte het Congres zijn goedkeuring
aan het Marshallplan en de door West-Europa verlangde oprichting van de NAVO
pas toen de Sovjets alsmaar driester te werk gingen (de blokkade van Berlijn). In
China konden de communisten aan de macht komen omdat de VS sympathie voelden
voor de bevrijding van ‘verdrukte’ volkeren. Pas toen in 1950 de SU Noord-Korea
militaire steun verleende in zijn agressie tegen het Zuiden, realiseerden de Amerikanen
zich dat hun idealistische houding alleen maar potentiële agressors ten goede kwam.
Een diplomatieke les die ze enkele jaren later reeds vergaten. Toen de SU ermee
dreigde een vredesverdrag met de DDR te sluiten, als de VS West-Berlijn niet
opgaven, kwam er geen effectief antwoord, zodat Moskou in augustus 1961 de stad
gewoon kon verdelen. Alleen tijdens de Cubacrisis (oktober 1962) en in Vietnam
gaven de Amerikanen (nog steeds in de idealistische visie van de traditionalisten)
blijk van vastberadenheid: ze hadden toen blijkbaar begrepen dat zowel de SU als
China hun communistisch stads- of plattelandsmodel voor uitvoer bruikbaar wilden
maken. Het hoeft ons niet te verwonderen dat alle traditionalisten zich tégen de
détente keren. In hun ogen worden de Sovjets door Amerika overladen met
economische en diplomatieke geschenken, terwijl ze ervan profiteren hun
invloedssfeer in Afrika en Zuid-Oost-Azië uit te breiden. En al is Rusland niet te
vergelijken met Nazi-Duitsland - ‘de Sovjettactiek heeft meer weg van die van de
boa die af en toe een verdwaald schaap verslindt’, schrijft A. Fontaine5 - in wezen is
deze Sovjettactiek op hetzelfde gericht. Men hoeft er maar het officiële Vie
Internationale op na te slaan: ‘De toekomst behoort aan het socialisme, dat is de
gang van de geschiedenis’. ‘De crisis van het kapitalisme verdiept zich en strekt zich
uit over alle

4
5

B. Ulam, The Rivals. America and Russia since World War II, Penguin, Cambridge (Mass.),
1971, p. 93.
A. Fontaine, De toekomst van de détente, in NAVO-kroniek, nr. 1, 1983, p. 16.
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economische, politieke, sociale structuren van de oude wereld waarvan de ontbinding
zich steeds verder zet’6.
Als we deze school ‘traditionalistisch’ noemen, betekent dit niet dat zij momenteel
geen aanhangers meer zou hebben. Integendeel: halverwege het voorbije decennium
is de belangstelling voor de publikaties uit deze hoek opnieuw sterk toegenomen, en
de huidige Amerikaanse president is wellicht de meest eminente politieke
woordvoerder van deze school. In zijn ‘State of the Union Address’ van 25 januari
1984 zei hij o.m.: ‘Amerika werd opgericht door mensen die geloofden dat God hun
rots van veiligheid was. Hij behoort tot ons volk... Wij vormen een machtige kracht
van het goede, omdat wij de tradities van het goede met ons meedragen, en wij
verkondigen daarom de vrijheid... wij brengen vrede als er bloed wordt vergoten’7.
Vroeger had hij al eens gezegd: ‘Er is veel zonde en boosheid in deze wereld. De
Heilige Schrift en de Heer Jezus bevelen ons die te weerstaan met alle krachten
waarover we beschikken... En dus, broeders, laten we bidden voor de redding van
allen die leven in de totalitaire duisternis, laten we bidden opdat ze de vreugde mogen
smaken hun Heer te kennen en te eerbiedigen. Maar totdat ze daartoe gekomen zijn,
laten we niet vergeten dat Amerika de fakkel van de vrijheid heeft hoog gehouden,
en dat zij zijn het centrum van het kwaad in deze wereld’8. Dat deze retoriek - ‘Jezus
als architect van de indijkingspolitiek’9 - niet alleen maar voor de binnenlandse
propaganda gebruikt wordt, maar de basis vormt voor een hernieuwde
traditionalistische visie op de betrekkingen met de SU, bewijzen de
bewapeningsprogramma's van de huidige Amerikaanse administratie, die in generlei
verhouding staan met de reële bedreiging die uitgaat van het ‘rijk van de duisternis’.

De revisionistische school
Aan het einde van de jaren zestig maakte de revisionistische beweging opgang. Dat
dankte zij vooral aan haar pleidooi voor een ‘realistische’ benadering van de
Oost-Westbetrekkingen. Net als de VS gedraagt de SU zich als een supermacht, die
als opvolgster van groot-Rusland in eerste

6
7
8
9

La Vie internationale, nr. 11, 1983, p. 16 en nr. 4, 1983, p. 31.
State of the Union Address, USIS, Brussel, 25.1.1984, passim.
Geciteerd door M. Grammens in Kernwapens voor Europa, Grammens, Brussel (reeks
Aktueel nr. 1), 1983, p. 44.
J.L. Gaddis, The rise, fall and future of détente, in Foreign Affairs, winter 1983-1984, p.
375.
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instantie haar invloedssfeer probeert te consolideren. Roosevelts systeem van
universele wereldordening, gekristalliseerd in de oprichting van de Organisatie der
Verenigde Naties, verdedigde slechts de westerse belangen, omdat Europa en de
ex-koloniën zich in een toestand van economische afhankelijkheid bevonden. En dit
brengt ons tot de kern van deze theorie. Nooit voordien kende een land een
economisch expansieniveau van dergelijke omvang als de VS in 1945 en dit
militair-industriele complex maakte mede de overwinning van de geallieerde legers
mogelijk. Maar zelfs een oningewijde had kunnen voorzien dat de SU zich tegen dit
Amerikaans kapitalistisch bolwerk zou verzetten. De VS waren er snel in geslaagd
West-Europa, Japan en de koloniën in hun invloedssfeer te betrekken. In een volgende
fase, zo kon worden voorspeld, zouden zij trachten door een schrander uitgekiende
handels- en investeringspolitiek en/of een cultureel imperialistisch beleid de SU en
haar Oosteuropese satellietstaten economisch te penetreren. Washington geloofde
daarenboven in de marxistische ondertewerkstellingstheorie, en creëerde daarom
internationale instellingen die de indruk gaven een zeker objectief en apolitiek karakter
te bezitten (IMF, Wereldbank, GATT, OESO)10. Zo werd de wereld niet alleen ‘safe’
gemaakt voor democratie, maar ook voor dollar-diplomatie.
Evenals de traditionalistische, werd ook de revisionistische school natuurlijk mede
beïnvloed door de tijdsomstandigheden. Haar eerste publikaties verschenen in een
periode dat Moskou toenadering tot het Westen zocht, terwijl op hetzelfde moment
de VS helemaal geen vreedzaam buitenlands beleid voerden. De revisionisten
‘viëtnamiseren’ als het ware de Koude Oorlog: ‘Als de VS, in naam van de vrijheid,
nu misdaden plegen tegen een onschuldig volk’, zo argumenteren zij, ‘dan zal hun
politiek anno 1945 ook wel niet zo edelmoedig zijn geweest als de traditionalisten
het voorstelden’. Als je bovendien bedenkt dat de SU zich toen in een strategisch
zwakke positie bevond, dan is het duidelijk dat Washington de Koude Oorlog heeft
uitgelokt.
De visie van deze school op een aantal gebeurtenissen uit de Koude Oorlogsperiode
wijkt dan ook nogal af van de traditionalistische versie. Wat Centraal-Europa betreft,
Stalin mocht zich het recht toekennen bepaalde gebieden te gebruiken als bufferzone,
omdat deze rechts-dictatoriaal geregeerde staten bruikbaar waren gebleken als
aanvalsbasis voor een militair sterk Duitsland. Moskou kon financiële compensatie
eisen voor de geleden oorlogsschade, die grotendeels te wijten was aan het uitblijven
van een

10

P. Melandri, La politique extérieure des Etats-Unis de 1945 à nos jours, PUF, Paris, 1982,
p. 53.
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tweede front in West-Europa. De VS en het Verenigd Koninkrijk weigerden op deze
eis in te gaan, waaraan nochtans door het Kremlin een méér dan alleen maar materiële
betekenis werd toegekend11. Vrije verkiezingen kon de SU in Centraal-Europa niet
toestaan, want dat zou het einde van alle communistische regimes daar betekend
hebben. Anderzijds is de SU nooit van plan geweest met wapengeweld haar
machtsgebied in Westeuropese richting uit te breiden12. Wat het gebruik van de
atoombom betreft zijn de revisionisten zo mogelijk nog radicaler: Japan leek al bereid
te capituleren, het was er de Amerikanen alleen maar om te doen de SU angst in te
boezemen: ‘Hiroshima en Nagasaki rezen op als een symbool van Amerikaanse
barbaarsheid, en als dé verklaring voor het ontstaan van de Koude Oorlog’13. De
proclamatie van de Trumandoctrine, de tenuitvoerlegging van het Marshallplan, de
oprichting van de NAVO, al deze gebeurtenissen ervoer het Kremlin als de uiting
van een agressieve politiek die erop gericht was zowel economisch als militair de
strijd met de SU verder aan te binden. Als defensief antwoord op deze acties
blokkeerden de Sovjetlegers de toegangswegen tot Berlijn, omdat Moskou de
oprichting en de herbewapening van de Duitse Bondsrepubliek onmogelijk wilde
maken. De Amerikanen probeerden verder ook China militair uit te rusten, zodat ze
de Russische zuidergrenzen konden bedreigen. Toen dat plan mislukte, lokte
Washington de Koreaanse oorlog uit. De Trumanadministratie slaagde er meteen in
een gevoelige toename van de militaire begroting te verkrijgen: ‘Korea came along
and saved us’, aldus D. Acheson, toenmalig minister van buitenlandse zaken14. In de
periode 1953-1955 zocht Moskou in gesprek te komen met de Eisenhowerregering,
waarbij het echter vasthield aan een aantal basisprincipes: handhaving van het
territoriaal status-quo in Europa, verbod tot nucleaire bewapening van West-Duitsland
en Taïwan, nucleaire pariteit op globaal strategisch plan. Zowel de Berlijnse als de
Cubaanse crisis pasten daarom logisch in het door de SU gevolgde beleid. De VS
weigerden immers de uitgestoken hand
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D. Yergin, Shattered Peace. The origins of the cold war and the national security state,
Houghton Mifflin, Boston, 1978, p. 64-65.
G.F. Kennan, De nucleaire hersenschim. De wereldpolitiek in de schaduw van de bom, Veen,
Utrecht/Antwerpen, 1983, p. 84.
C. Mee, Potsdam. De verloren vrede, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1975, p. 267 en M.J.
Sherwin, A world destroyed. The atomic bomb and the grand alliance, Vintage Books, New
York, 1977, p. 238.
P. Van De Meerssche, Europese integratie en desintegratie 1945-heden, Standaard,
Antwerpen/Amsterdam, 1978, p. 67 en W. Lafeber, America, Russia and the cold war
1945-1975, J. Wiley, New York e.a., 1976, p. 97.
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te drukken, voerden integendeel hun kernbewapening tot ongekende hoogten op en
gingen harder optreden in Viëtnam.
De revisionisten besteden in hun analyse behoorlijk wat aandacht aan de negatieve
rol die de (Amerikaanse) publieke opinie in het besluitvormingsproces kan spelen.
In hun visie bekommerden de Roosevelt- en Trumanadministratie zich helemaal niet
om het lot van de Middeneuropeanen, het waren veeleer de immigranten en de
Iers-conservatieve katholieke kerk die de nodige druk uitoefenden om vroeger
aangegane verbintenissen t.o.v. Stalin te doen verbreken. Traditioneel verkiest de
weinig progressieve publieke opinie in Amerika de ‘Grand Old Party’ boven de
democraten, tenzij deze laatsten zich ‘strong on communism’ gedragen. De president
rekent het bovendien tot zijn taak de in de verkiezingscampagne geïnvesteerde
kapitalen behoorlijk te laten renderen. Denken we slechts aan het simplisme waarmee
de Koude Oorlogsthematiek voor binnenlands gebruik geëxploiteerd werd tijdens
de Mac Carthy-periode. Op het vlak van de buitenlandse politiek zal een president
die erin slaagt de SU een aanzienlijke militaire of diplomatieke klap toe te brengen,
altijd starten met behoorlijke herverkiezingskansen.
Niemand van het Amerikaanse ‘establishment’ heeft de revisionistische theorie
ooit officieel tot de zijne gemaakt. Wel zijn er administraties geweest die onder haar
invloed afstand hebben genomen van de ongenuanceerde traditionalistische visie. In
juni 1963 zei Kennedy bij voorbeeld, in een rede aan de Washington University: ‘De
Amerikaanse regering wenst de wereld geen “Pax Americana” op te dringen...
Sommigen zeggen dat het geen zin heeft over vrede en ontwapening te spreken zolang
de SU geen wijziging brengt in haar houding. Dit kan juist zijn, maar wij kunnen
haar hierbij helpen en wij kunnen onze houding, die even essentieel is als de hare,
herzien... Ook al vinden wij het communisme verwerpelijk, dit mag ons niet
verhinderen de prestaties van het Russische volk op elk terrein te waarderen. Wij
moeten oog hebben voor het feit dat de SU in de Tweede Wereldoorlog twintig
miljoen mensen verloor... laat ons onze houding tegenover de koude oorlog herzien,
in het oog houdend dat het niet gaat om gelijk of ongelijk, maar om samen overleven
of samen sterven’15. Tegenwoordig krijgt de revisionistische school behoorlijk veel
tegenwind. Uit recente publikaties blijkt nl. dat sommigen van haar auteurs zelden
primaire bronnen hebben geraadpleegd en nogal slordig zijn omgespron-

15

Geciteerd door E. Troch, Vier miljard gijzelaars. Wereldpolitiek 1945 tot heden, Standaard,
Antwerpen/Amsterdam, 1977, p. 136-137.
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gen met het gebruik van hun informatie16. Het is waar dat sommige revisionistische
stellingen inderdaad te weinig bewijskracht bezitten; er worden bij voorbeeld
uitspraken aangehaald van leidinggevende figuren uit de ondernemings- of financiële
wereld, van wie dan zonder meer verondersteld wordt dat ze het regeringsstandpunt
weerspiegelen. Maar achter deze kritiek gaat o.i. een bepaalde bedoeling schuil: men
wil ervoor zorgen dat de publikaties van deze school worden geschrapt uit de ‘reading
lists’ die de Amerikaanse studenten opgelegd krijgen. Bovendien vertonen de boeken
van de critici dezelfde gebreken als die de revisionisten ten laste worden gelegd.

Gemeenschappelijke kenmerken van beide scholen
Wanneer een bewindsman belangrijke beslissingen neemt, laat hij zich niet alleen
leiden door zijn eigen beweegredenen, hij moet ook rekening houden met de opinie
van plaatselijke belangengroeperingen. Uiteraard hebben zulke groepen in een
democratie meer invloed dan in een dictatuur, maar het idee alsof in de SU alleen
de secretaris-generaal van het Centraal Comité van de Communistische Partij beslist,
is een al te eenvoudige voorstelling van zaken. Zowel traditionalisten als revisionisten
houden geen rekening met het ingewikkeld raderwerk van het besluitvormingsproces:
het Amerikaanse en Sovjetrussische buitenlands beleid worden eenvoudigweg gezien
als verlengstuk van de binnenlandse politiek, die een quasi-automatische consensus
weerspiegelt tussen de voornaamste betrokkenen. Voor traditionalisten staat hét
expansieve wereldcommunisme van de SU centraal; revisionisten daarentegen
bestempelen hét Amerikaanse imperialisme als het grote kwaad.
De werken van de beide scholen vertonen een rechtlijnig denkpatroon en - tweede
gemeenschappelijk kenmerk - zij geloven niet in dialectische geschiedschrijving.
Noch traditionalisten noch revisionisten voldoen aan een belangrijk criterium van
het objectief wetenschappelijk onderzoek; naar Karl Poppers formule: ‘hypothesen
moeten niet bewezen worden, maar op hun geldigheid getoetst, weerlegd
(gefalsificeerd)’. Beide scholen willen alles verklaren vanuit één uitgangspunt en
worden daarvan de gevangenen; om dit dilemma op te lossen, proberen ze feiten die
niet in hun

16

R.J. Maddox, The new left and the origins of the cold war, Princeton University Press,
Princeton, 1973 en T. Hammond (Ed.), Witnesses to the origins of the cold war, University
of Washington Press, Seattle/London, 1982.
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bewijsvoering passen, weg te laten. Beide scholen bekijken de Koude
Oorlogsproblematiek uitsluitend vanuit een Amerikaanse visie. De bijdrage die
Europese politici aan het internationaal politiek gebeuren geleverd hebben, achten
zij minimaal, en omdat de meesten onder hen niet in staat zijn Russische publikaties
te lezen, weten zij over de Sovjetunie niet bijster veel te melden. De revisionisten
stellen zich tevreden met het bekritiseren van het Amerikaans beleid; de
traditionalisten geloven in de wijsheid van Washingtons politiek en maken zich
dientengevolge niet druk om de opinie van het Kremlin. Ten slotte, een laatste
overeenkomst: beide scholen zien de supermachten automatisch betrokken in iedere
gewapende confrontatie die ergens ter wereld plaatsgrijpt, een visie die o.i. moeilijk
te funderen is. Het Koreaans conflict b.v. had ook een eigen dimensie, en het is de
vraag of niet zowel traditionalisten, als revisionisten de bal missloegen door de
verantwoordelijkheid voor het uitbreken van de vijandelijkheden exclusief, de enen
op de schouders van de SU, de anderen op die van de VS, te willen leggen.

Een realistische theorie
Al staat een grote hoeveelheid nieuwe literatuur ter beschikking, een realistische
theorie m.b.t. de Koude Oorlog ontwikkelen lijkt vooralsnog geen sinecure. Zij kan
maar ontstaan uit een synthese van zowel traditionalistische als revisionistische
denkbeelden en vereist derhalve een voortdurende toetsing van de basishypothesen
waarmee beide scholen werken. Verder is er het probleem, dat officiële
Sovjetdocumenten nooit, officiële Amerikaanse documenten slechts gedeeltelijk
voor publikatie worden vrijgegeven. Als uitgangspunten voor een nieuwe theorie,
zoals die reeds her en der in publikaties is aan te treffen, zijn misschien de volgende
te overwegen:
1. Alleszins dient men af te stappen van het duopolistisch concept ‘wie is de leider
en wie is de volger?’. Die vraag lijkt niet langer relevant, omdat zowel de VS als de
SU worden beheerst door onderling onverzoenbare ideologieën, met messiaanse
inslag. In het verleden wensten beide supermachten voor alles de geopolitieke
actieradius van hun territorium maximaal te beveiligen, en daarom willen zij ook
vandaag nog hun respectieve invloedssferen verder uitbouwen; hetzij
defensief-imperialistisch (verstrekking van materiële hulp aan derde staten), hetzij
offensief-imperialistisch (onderdrukking van een opstand in of regelrechte annexatie
van andere landen). De SU koestert momenteel grote ambities wat betreft de
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wereldzeeën, de VS breiden hun ‘resource frontier’ reeds uit in de ruimte. Beide
mogendheden vrezen elkaars projecten alleen al omdat, zo onderstellen ze, deze erop
gericht zijn de respectieve tegenstander definitief uit te schakelen. De VS
verafschuwen het dictatoriale Sovjetsysteem dat de rechten van het individu
voortdurend met de voeten treedt, terwijl de SU bewondering koestert voor de
economische prestaties van het kapitalistisch systeem.
2. Tot op de dag van vandaag belast het vóóroorlogsverleden de
Amerikaans-Sovjetrussische betrekkingen. Met spijt realiseren de VS zich dat ze het
aan de macht komen van Stalin misschien zelf hebben mogelijk gemaakt. Werd aan
Kerensky's revolutie voldoende steun verleend? Leverde het Westen geen actieve
hulp aan de ‘Witten’ tijdens de burgeroorlog? Kwam het Duits-Sovjetrussisch akkoord
van Rapallo (1922) niet tot stand o.m. omdat de VS zich na de Eerste Wereldoorlog
in een onheilspellend isolement terugtrokken? Wanneer in de tweede helft van de
jaren dertig de SU haar gedwongen isolement opgeeft, stuit deze ouverture op westers
onbegrip, waardoor het uiteindelijk samengaan van Moskou en Berlijn
vergemakkelijkt wordt (augustus 1939). De Duitse aanval twee jaar later maakt de
SU en de VS tot de facto bondgenoten, die elkaar echter fundamenteel wantrouwen.
Op de vredesconferenties na de oorlog wordt dit wantrouwen nog aangescherpt,
omdat beide partijen niet dezelfde taal spreken, letterlijk noch figuurlijk. Als we op
heel dit verleden terugkijken, kan men volgens A. Fontaine en andere historici de
eigenlijke begindatum van de Koude Oorlog in het jaar 1917 en niet pas in 1945
situeren17. Misschien moeten we zelfs nog verder in de tijd teruggaan. In de laatste
helft van de 19e eeuw raken immers zowel Rusland als de VS betrokken bij de
militaire en diplomatieke operaties die het Verre Oosten beroeren, en het moet toen
reeds voor beide mogendheden duidelijk zijn geweest dat zij, naar de Tocquevilles
voorspelling, voorbestemd waren ieder ‘de helft van de mensheid te overheersen’.
In dit perspectief kunnen we de VS beschouwen als de supermacht die belang heeft
bij de handhaving van het internationale status-quo, terwijl we van de SU, als
laatkomer in de politieke arena, veeleer veronderstellen dat ze een offensieve politiek
zal voeren: Sovjets en Amerikanen rivaliseren met elkaar, terwijl ze zich in
verschillende stadia van hun historische en economische ontwikkeling bevin-

17

A. Fontaine, Histoire de la guerre froide, Tome 1, Fayard, Paris, 1965, p. 15 en J. Levesque,
L'URSS et sa politique internationale de 1917 à nos jours, A. Collin, Paris, 1980, p. 8.
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den18. In normale omstandigheden zou de gevestigde supermogendheid nooit hebben
geduld dat haar monopoliepositie werd betwist, maar aangezien sedert 1949 een
thermonucleair evenwicht was ontstaan, verwierf de bipolaire machtsstructuur
bestaansrecht. Dank zij hun technologisch vernuft slaagden de VS er evenwel in
gedurende de voorbije decennia een aantal regionale crisissen te beheersen; tegenover
dat westers vernuft stellen de Sovjets hun sterkte, hun massale overmacht19.
3. Officieel hecht de SU nog steeds geloof aan de marxistische thesis dat de
economische onderbouw van een samenleving haar culturele bovenbouw legitimeert.
Basiscomponenten voor die onderbouw vormen de planning en de collectieve
eigendom van bedrijfsuitrusting. Een aantal realistische auteurs gelooft echter dat
een soort convergentietheorie van de Koude Oorlog kan ontstaan, wanneer men ervan
uitgaat dat zowel de Amerikaanse als de Sovjetrussische maatschappij evolueren in
de richting van een industriële samenleving die zou streven naar een
sociaal-economisch optimum20. Maar doet deze voorstelling van zaken de
werkelijkheid geen geweld aan? Ligt immers de overlevingskans van het
Sovjetsysteem niet juist in de vraag of het erin slaagt een compromis tot stand te
brengen tussen management (gerecruteerd uit de rangen van de Communistische
Partij) en arbeidersklasse, een compromis dat moet leiden tot werkzekerheid, relatief
hoge lonen, een behoorlijk systeem van sociale zekerheid? Waarschuwen niet de
westerse conservatieve kringen voor een toenemende socialisering van het economisch
leven? Deze tendensen manifesteren zich in het relatief harde optreden van de
gevestigde machten tegen diegenen die niet de officiële lijn van het systeem
verdedigen, optreden dat aangemoedigd wordt door kringen die alles te winnen
hebben bij de instandhouding van de huidige confrontatie-structuur: een coalitie van
militairen, industriëlen en politici die aan de bewapening een hoog inkomen
overhouden. Een analyse van de Koude Oorlogsliteratuur leidt dan ook tot de tragische
conclusie dat het Oost-Westconflict de hiërarchische opbouw van de bestaande
maatschappijstructuur in stand houdt, dat m.a.w. vooral de politiek onmondigen
belang hebben bij de stopzetting van de Koude Oorlog en dat alleen al om die reden
de bewapeningswedloop ongehinderd zal doorgaan.

18
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S. Bialer, The Psychology of US - Soviet Relations, Columbia University (School of
International and Public Affairs), New York, 14.4.1983, p. 9.
G.B.J. Hilterman, Klachtenboek 2000 of: Die Goeie Nieuwe Tijd, Europese
Publiciteitsmaatschappij, Amsterdam, 1980, p. 122.
E. Van Den Brink, De Koude Oorlog. Surrogaat voor oorlog en vrede, De Horstink,
Amersfoort/Stichting Vredesopbouw, Utrecht, 1983, p. 84 en J. Tinbergen, Een leefbare
aarde, Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1971, p. 122.
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Het naakt in de hedendaagse kunst
Mythe, demystificatie en banaliteit
Jacques de Visscher
Het zal niemand verwonderen dat men in de kunst een visie op de mens kan ontdekken
die ruimer is dan de particuliere beleving van de kunstenaar. Ook hij is een kind van
zijn tijd en bijgevolg zal hij wel iets evoceren wat op een bepaald ogenblik in een
beschaving of cultuur leeft. Meer in het bijzonder aan de hand van het naakt in de
kunst moet het mogelijk zijn na te gaan wat er zich in het geestesklimaat van onze
tijd heeft afgespeeld met betrekking tot het veranderend mensbeeld. Zonder een
representatief overzicht te geven van de kunst van de 20e eeuw en zonder me in een
esthetische beschouwing of een psychologische analyse te begeven, wil ik aan de
hand van enkele schilderijen en een sculpturaal werkstuk drie types van kunst
voorstellen, drie wijzen om het menselijk lichaam in zijn naakte gestalte weer te
geven. Het zijn drie types die ik representatief acht voor een visie op de mens: een
humanisme, een anti-humanisme en een post-humanisme. Of anders geformuleerd:
het mythische beeld van het naakt dat tegelijk een religieuze en idealiserende
achtergrond heeft; een ontluisterend beeld dat met alle idealismen wil breken; tenslotte
de banalisering van het menselijk bestaan in de stigmatisering van de gelijkmatige
alledaagsheid1.

Mythe
De schilderijen van Constant Permeke en van Amadeo Modigliani behoren nog tot
de traditionele uitbeeldingen van het vrouwelijk naakt, hoewel ze beiden toch als
representanten van de 20e eeuw gelden. Ze vertonen nog verwantschap met de
Venus-types die ons vanuit de zogenaamde prehistorie bekend zijn en die in de
Helleense sculpturen exemplarische gestalten

1

Dit artikel is de uitgeschreven tekst van een voordracht die onder de titel Mythe, demystificatie
en banaliteit van het naakt in de hedendaagse kunst op 12 februari 1984 in het Museum voor
Schone Kunsten te Brussel werd gehouden.
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hebben aangenomen. Door de verticale opstelling, als het zittende of staande naakt,
benadert het werk van Permeke nog het meeste het prototypische Venus-beeld.
Opvallend in deze voorbeelden is dat de articulatie van een gelaat nagenoeg afwezig
blijkt. Sommige beelden uit de oudheid zijn ons zelfs alleen met afgebroken hoofd
bekend. Die afwezigheid articuleert juist de torso, de lichamelijkheid. Het schilderij
van Modigliani lijkt moderner, alleen al door de horizontale positie van het liggend
naakt, een opstelling die pas sedert de Renaissance verspreiding heeft gekend. Ik
denk aan Giorgione en Titiaan. De naakten van Permeke en Modigliani kunnen voor
varianten van het traditionele vrouwelijke naakt doorgaan; zij modelleren verder de
prototypes uit de verre traditie. En we kunnen zelfs aannemen dat de klassieke
voorbeelden tot op vandaag - ook nog na Permeke en Modigliani - blijven nawerken.
Maar wat hebben deze werken ons te vertellen? Waarin bestaat hun expressie?
Eén misverstand zou ik hier alvast uit de weg willen ruimen: hun betekenis is niet
te herleiden tot die van een ‘studie’. Ik ben vertrouwd met het gebruik dat studenten
in de plastische kunsten, zelfs toekomstige architecten en binnenhuisarchitecten,
tijdens hun opleiding naaktstudies maken naar levend model. Het behoort nu eenmaal
tot het ‘métier’ van de ontwerper dat hij plastisch vertrouwd is met de opbouw van
het menselijk lichaam, met de verhoudingen in de verschijningsvorm van de
mannelijke en de vrouwelijke gestalte. Ook plastische kunstenaars die zich al lang
op andere terreinen dan de figuratieve kunst bewegen, blijven soms met plezier en
toewijding naar levend model schetsen. Van hen zijn soms virtuoze schetsen en
tekeningen te vinden; het zijn vaak ‘études’, studies, te vergelijken met de
vingeroefeningen van de pianist of de sprokkels of pastichen van de literator, al
hebben ze toch al wel een ander karakter. Tekenaars en schilders moeten hun
vaardigheden onderhouden, maar waarom precies oefenen zij naar het naakte model?
Meer dan eens hebben tekenaars en schilders me verteld dat zij in voeling met de
natuur willen blijven, dat zij steeds opnieuw naar de natuur terug moeten en dat de
natuur de belangrijkste inspiratiebron voor hun creativiteit is. Het schetsen naar
levend model kan dan gezien worden als een voortdurende toe-eigening van de
natuurlijke vormen. Het naaktmodel is natuurlijk niet het enige natuurlijke model;
diezelfde tekenaars en schilders verdedigen ook andere natuurstudies, zoals tekeningen
en aquarellen van bloemen, planten, bomen, landschappen. Ik heb echter wel de
indruk dat het vrouwelijk naakt het natuur-model par excellence is.
De natuur - wat is dat? Met deze vraag verlaat ik onvermijdelijk het domein van
de techniek, van de plastische vaardigheden of de grafische
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‘études’; ik begeef mij op het domein van de reflectie. Ook kunstenaars hebben zich
die vraag altijd gesteld: niet alleen in de romantische tijd, maar tot op vandaag wordt
de natuur ondervraagd. Er is echter een enorm verschil tussen de wijsgerige vraag
en die van de kunstenaar. De filosoof

Permeke

Rembrandt
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wil de betrokkenheid van de mens op de natuur begrijpen. De kunstenaar hoeft in
zijn verwondering niet zo rationeel te zijn; niet het begrip, maar de affectieve
verwondering over wat hij de natuur noemt, staat bij hem centraal. Hij gewaagt van
dé Natuur. Het klinkt romantisch! De scepticus zal zeggen dat dé Natuur niet bestaat,
maar de scepticus is geen kunstenaar. Als de kunstenaar zegt dat bloemen, planten,
bomen, landschappen en de mens modellen zijn voor zijn creativiteit en dat zij voor
hem dé Natuur vertegenwoordigen, dan is hij ervan overtuigd dat hij niet zomaar
een particuliere mening vertolkt, maar dat hij vanuit het diepste van zijn subjectiviteit
waarheid spreekt. Dé Natuur is voor hem het noodzakelijke, maar dat
natuurnoodzakelijke zelf is niet zichtbaar. Juist dat is het mysterie. De Natuur laat
zich alleen in gestalten waarnemen. En alleen door zich deze verschijningsvormen
eigen te maken, participeert de mens aan dé Natuur.
Hier bevinden we ons in een eigenaardige paradox: de mens is zelf natuur en toch
zoekt hij voortdurend het contact met de natuur te herstellen. Hoe moeten we dat
begrijpen? Het onderscheid tussen het toevallige en het wezenlijke kan ons misschien
helpen. Dat ik 1,78 m groot ben, 70 kg weeg, blauwe ogen heb, 40 jaar oud ben en
grijs begin te worden, kan een nuttige beschrijving zijn bij een opsporingsbevel, maar
het zijn toevallige aspecten van mijn bestaan. Ze drukken mijn particulariteit uit,
maar zeggen niet wie ik ben. Moeilijker wordt het als ik een antwoord moet geven
op de vraag: ‘Wie ben ik?’. Iets wezenlijks daarover zeg ik als ik zeg dat ik een mens
ben: dat is geen toevalligheid meer, dat is mijn natuur. Hoe abstract begrippen als
‘natuur’ en ‘mens-zijn’ ook zijn, hoezeer ze ook elke concrete gestalte missen, ik
kan over geen enkele persoon iets concreets zeggen als ik niet tegelijk aanvaard dat
hij of zij een mens is. ‘Een mens behandel je niet als een ding!’ zeggen we. Ik zie
natuurlijk nooit een mens ‘in abstracto’, ik zie alleen concrete mensen, maar ik kan
niets van hun concrete of toevallige verschijning zeggen zonder daarin impliciet het
wezenlijke, de natuur, het mens-zijn te veronderstellen. Ik zie ook nooit op zichzelf
staande mensen, maar uitsluitend mensen in een context, in een situatie, in een wereld.
Altijd vooronderstel ik bijgevolg, zonder ze te expliciteren, de idee van de mens, van
de natuur, van de wereld. Waar wil ik met deze abstracte overwegingen naartoe? De
kunstenaar die me vertelt dat hij naar de natuur tekent en schildert, zal er niet veel
aan hebben. Hij toont de natuur beter dan ik ze ter sprake kan brengen. Ik wil alleen
maar suggereren hoe ik de achtergrond van zijn betrachting begrijp, omdat ik begrijp
dat ik tegelijk natuur ben en toch altijd weer zoek het contact met de natuur te
herstellen. Omdat ik me zo sterk door mijn toevallige of
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accidentele kenmerken en eigenschappen bepaald weet, weet ik nauwelijks of slechts
heel vaag wie of wat ik wezenlijk ben. Als kunstenaars me vertellen dat zij steeds
weer op zoek zijn naar het wezen van de dingen, voel ik me met hen verwant. Ik wil
zelf ook niet tot mijn toevalligheid herleid worden. Ik ben ook een wezen. Maar
omdat het nooit anders dan in mijn toevallig mens-zijn verschijnt, dreigt het zicht
op mijn wezen me voortdurend te ontsnappen. Helpen het naakten van Permeke en
Modigliani me om op dat wezen zicht te krijgen? Wat laten ze zien? Twee mensen,
twee vrouwen in hun naaktheid. Mag ik hier niet zeggen: dé mens als vrouw, dé
vrouw? Het zijn geen ‘portretten’, zeker het naakt van Permeke niet, het zijn
gedepersonifieerde gestalten. Ze willen iets wezenlijks oproepen. Permeke toont ons
de vruchtbare, aardse en genereuze vrouw; Modigliani de disponibele, erotische en
verleidelijke. Beiden laten een oorspronkelijke werkelijkheid zien, ontdaan van zoveel
mogelijk toevallige factoren en componenten. Het naakt krijgt hier een
symboolfunctie, het wordt als het ware de plastische recuperatie van een werkelijkheid
zonder welke ons bestaan onvoorstelbaar is en die we ons altijd moeten herinneren.
De vrouw wordt hier mythisch, exemplarisch voorgesteld: ze openbaart natuur. De
naakten zijn tegelijk aantrekkelijk, als we met de natuur in voeling willen blijven,
en representatief omdat ze het sacrale karakter van de natuur te voorschijn laten
komen. Het woord ‘hiërofanie’, verschijning van het heilige, lijkt me op zijn plaats.
Hier wordt een gestalte van het wezenlijke uit het verborgene naarvoren gehaald.
Mythisch zijn deze naakten, omdat ze aan een diepste, richtinggevende werkelijkheid
appelleren: het zijn gestalten van het aardse, vruchtbare, genereuze, disponibele,
aantrekkelijke, erotische en verleidelijke, allemaal zijnswijzen van het mens-zijn die
in concrete en eindige vormen in onze dagelijkse existentie een wezenlijke rol spelen.

Demystificatie
Deze visie op het naakt, op de natuur en de vrouw is zeker schatplichtig aan de
romantiek, die toch nog altijd de geestesbeweging blijft waarin de mens vanuit zijn
contingentie zijn onverdeelde verbondenheid met het Al betracht. Zoals Albert Camus
destijds schreef, is de romantische mens ‘l'homme qui demande aux objets de ce
monde leur royal secret et aux femmes les signes du dieu qui dort en elles’. De meer
recente schilderkunst en sculptuur schijnen echter in deze romantiek niet meer te
geloven. Bij Permeke en Modigliani blijft de menselijke gestalte herkenbaar, even
her-
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kenbaar als in de beelden uit het klassieke Hellas. Maar in dezelfde eeuw als die van
Permeke en Modigliani ontstaan werken waarin de wereld uiteen is gespat, l'univers
du monde éclaté. De figuren verliezen hun herkenbaarheid, het menselijke gelaat
zijn aanspreekbaarheid, het lichaam verraadt een vleselijkheid die slechts de expressie
van zijn eigen decompositie manifesteert. De mythische schilderkunst van Permeke
en Modigliani noem ik uitnodigend, een tegemoetkoming aan het fundamentele
verlangen om het geheim van het wezenlijke in de vrouw te onthullen of te ontsluieren.
Noch de uitnodiging, noch het antwoord van de toeschouwer suggereren enige vorm
van geweld, chaos of wanorde. Ondanks de tijdeloze en haast ruimteloze evocatie
van deze ontsluiering van het wezenlijke blijft het aardse in een representatieve
schoonheid aanwezig. Deze figuren hebben hun wortels in de natuur en de natuur is
nog sacraal. Maar kunnen we dat van de werken van Francis Bacon bijvoorbeeld
nog zeggen?
Bacons mannen, vrouwen en kinderen zitten in gesloten ruimten geïsoleerd. Ze
vragen niet om ontmoeting, ze zijn er slechts. Stellen ze iets voor, zijn ze voor iets
representatief? Ja, toch wel. Zoals Permeke en Modigliani aan fundamentele
romantische verlangens tegemoetkomen, zo betekent Bacon een afwijzing van het
mythische, van het verlangen en van de romantiek. Het is alsof dit alles te schoon is
om waar te zijn, en het is alsof er geen waarheid meer is, tenzij de werkelijkheid dat
de mens er is en na een tijd in ontbinding verkeert. Over de mens valt niets meer te
zeggen. Er is geen enkele referentie meer, geen enkele richtingaanwijzing, de mens
is niet meer geworteld in een geschiedenis. Ook hier heeft het naakt een
symboolfunctie, maar deze keer niet meer in de richting van een ontsluiering of
onthulling van het vruchtbare wezenlijke. Het naakt krijgt hier het karakter van de
ontluistering: de mens is slechts dat, een tijdelijk wezen dat slechts op zijn ontbinding
kan wachten. Zijn natuur is de toenemende desintegratie in hem zelf. Wat hij ook
moge doen of laten, die desintegratie houdt hij niet tegen. Het romantische of
mythische naakt is niets anders dan een mystificatie, een waanbeeld van een
geestesgesteldheid die de ware toedracht van het bestaan niet onderkent. Door een
decompositie van het menselijk lichaam, een deconstructie van de zin van het gelaat
en van de dialoog of het gesprek wil Bacon - en met hem Sutherland en Kienholz een in zijn ogen achterhaalde werkelijkheid de-mystifiëren. Is dit een ontgoochelde
schilderkunst? Een picturaal antwoord dat van verbittering of angst getuigt? In de
factuur en in de compositorische opbouw van de figuren zie ik wel enige agressiviteit
en chaotisering. Maar veel belangrijker is de desolaatheid van de wereld, de
eenzaamheid van de mens en de zinloosheid van de dingen en hun ruimte.
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Natuurlijk doet deze schilderkunst toch op tenminste één idee een beroep, namelijk
de idee van de menselijke gestalte. En het ideaalbeeld van de naakte menselijke
gestalte behoort tot ons ‘musée imaginaire’: de Apollo- en de Venusbeelden van de
klassieke, de Adam- en Evabeelden van de christelijke traditie. Zelfs indien in deze
laatste niet zelden de schraalheid en zondigheid geëvoceerd werden - ik denk aan
een grandioze ets van Rembrandt - ze bewaren altijd nog iets van hun waardigheid
als schepsel Gods. Bij Bacon en de andere moderne deconstructionisten vind ik alleen
de negatieve evocatie van deze idee. Ze wordt tegelijk onmiddellijk vernietigd. Deze
schilderkunst wil demystifiëren en ontmaskeren. Waarom eigenlijk? Dringt deze
deconstructie zich op omdat de metafysische natuur, de mythische vruchtbaarheid
slechts leugens zijn, onwaarachtig en bedrieglijk? Dan zou ze tegelijk van een
nostalgie en een hunker naar waarachtigheid getuigen. Er zou dan toch zo iets als
een transcendente waarheid bestaan. Maar dat suggereert een schilderkunst à la Bacon
of Sutherland toch niet.

Banaliteit
De wereld van Francis Bacon roept weerzin en afgrijzen op. Zowel wie in de mens
gelooft, als wie omtrent de mens geen enkele illusie meer koestert, kan ze te negatief
noemen. De ‘gelovige’ vindt deze negativiteit onrechtvaardig, de ‘ongelovige’ vindt
ze misschien nogal grotesk en nutteloos, ja, onwenselijk, want het negatieve suggereert
het positieve en maakt de hele anti-houding ongeloofwaardig. De reële post-romantiek
of het post-mythische tijdperk heeft geen behoefte meer aan geloof of anti-geloof,
esthetiek of anti-esthetiek. Waarom de dingen en de vormen niet tonen zoals ze zijn,
zonder te idealiseren, zonder aan te klagen of te moraliseren? Schuld en schaamte
verraden slechts een onaangepastheid aan de werkelijkheid. De mens kan zijn bestaan
alleen maar constateren en dat van anderen tolereren. Alles moet dus als gewoon,
als alledaags beschouwd worden. Tegenover de passionele waarderingen en evaluaties
van het verleden de banaliteit van het heden. Zelfs de kwalificatie ‘banaal’ voegt aan
de werkelijkheid, die niet anders kan zijn dan ze is, niets toe. Mensen en dingen in
de wereld zijn. Ze suggereren niets, drukken alleen zichzelf uit. Hun zijn is hun enige
natuur en er is geen enkele reden om die natuur religieus te vereren. Die natuur is
gewoon immanent en verraadt niets transcendents; ze is gewoon natuur. Het enige
wat de mens doet, is min of meer, al dan niet efficiënt, naar zijn behoeften handelen.
Zijn eindigheid heeft
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geen enkele oneindigheid nodig om zichzelf te verklaren. Er is trouwens geen
verklaring. Het enige dat overblijft, is handelen, iets doen, bijvoorbeeld zijn voeten
wassen in een wastafel. Het bestaan dat de sculptuurkunstenaar Segal, en anderen
met hem, zoals de schilder Edward Hopper laten zien.
Als ik de naakten van een Segal of een Hopper bekijk, vraag ik me af of ik nog
wel naar naakten kijk. Zoals die vrouw van Modigliani's schilderij zich aan mijn blik
aanbiedt, of zoals Permeke mij de vrouwelijke natuur toont, zo zie ik Bacons naakte
man niet, en nog veel minder de zich wassende vrouw van George Segal. Ondanks
zijn afwijzing en zijn vraag om afschuw, staat Bacon toch nog dichter bij de traditie
dan Segal. In de traditie is het naakt het symbool van de ongereptheid, van de
onschuld, de zuiverheid, het oorspronkelijke. Naargelang het naakt geërotiseerd
wordt, en die mogelijkheid lijkt me in beginsel met het naakt steeds gegeven, kan
die symboliek van het zuivere en van het oorspronkelijke dubbelzinnig worden. Maar
welke ambiguïteit er ook gesuggereerd wordt, toch blijft de oorspronkelijke referentie
een werkzaam gegeven. Hoe dan ook, het naakte is pas het naakte als er iets onthuld
wordt, als de bedekkende schaamte overwonnen wordt of doorbroken. Het naakte
kan zowel disponibiliteit en generositeit, als kwetsbaarheid en vernederd-worden
betekenen. Denk, in verband met dit laatste, aan de zovele duizenden vernederden
en vertrapten op de binnenplaatsen van de Duitse concentratiekampen waar precies
aan de identiteit, intimiteit, pudeur en schaamte op een gewelddadige manier een
einde werd gesteld. De situatie was inderdaad het voorportaal van de hel en van de
dood. Het naakte roept een oorspronkelijke situatie op, als het ware een grenssituatie.
Of ik nu verwijs naar het naakte kind, dat zopas geboren is, of naar de naakte
disponibiliteit in de erotische generositeit, of naar de naakte schaamte voor de
vernedering en de dood, in elke situatie ervaar ik de onthulling van een werkelijkheid
die niet tot het alledaagse toevallige te herleiden valt. Welnu, die naaktheid vind ik
niet terug bij George Segal en evenmin bij Edward Hopper in zijn schilderij Eleven
A.M. Daarom zijn deze werken bijna onthutsend in hun banaliteit. Zij onthullen niet,
ze drukken niets uit. Ze vragen zelfs niet om de esthetisering van het dagelijks leven.
Ze zijn louter anekdotisch, dat wil zeggen dat ze als het ware het fotografische moment
tonen uit een handeling die anders geen aandacht krijgt. De vastgelegde houding is
toevallig. De getoonde vrouw kon net haar voet uit de wastafel gehaald hebben of,
indien ik haar iets later in de badkamer zou aangetroffen hebben, al bezig zijn zich
af te drogen. Het is eigenlijk allemaal om het even. Ik heb haar ook niet betrapt:
indien ik in de badkamer zou binnenstappen, zou ze zich
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Hopper

Segal

misschien omdraaien en zeggen: ‘O! ben jij het? Ik zal me haasten, dan kan jij ook
je voeten wassen; er is warm water en als je op zo'n gure winterdag van buiten komt,
doet zo'n warm voetbadje wel deugd!’ Wat heeft dit alles met naaktheid te maken?
Niets! Die vrouw heeft alleen geen kleren aan, en dat overkomt ons soms toch ook.
Daar is niets essentieels aan.
De afwezigheid van iets essentieels - dat is het thema dat Edward Hopper en
George Segal uitbeelden. Dit lijkt trouwens ook de paradox van deze kunst te zijn.
Als bepaalde werken suggereren dat ze niets anders uitdrukken dan datgene wat ze
tonen, dan drukken ze toch deze suggestie uit. Zoals Modigliani en Permeke en Bacon
hùn ecce homo tonen op een manier die precies het essentiële benadrukt, dat wil
zeggen wars van elke toevalligheid, doen Hopper en Segal dat niet minder. Ook zij
tonen ons hùn mens, en als zij die mens volledig in het anekdotische, het contingente
of in het toevallige laten opgaan, dan onthullen ze niettemin iets essentieels. Alleen
is dit wezenlijke de afwezigheid van een transcendente Natuur; dit wezenlijke is de
voortdurende stroom en continuïteit van de immanente handelingen. De getoonde
mensen zijn uitdrukkingsloos, leeg. Dit belet echter niet dat deze kunstenaars juist
deze leegte uitdrukken. Kunstwerken zijn inderdaad nooit zonder expressie: zij
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van het gelijkmatige. In dit perspectief bestaat er geen naakt meer, want het naak-
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te is het onthulde. Een expressieloos bestaan kan echter niet onthuld worden, zoals
een ding geen innerlijk kan vertonen. Hopper en Segal tonen ons nu de mens die
door zijn expressieloosheid, door zijn afwezigheid van een innerlijk leven, geen
intimiteit meer kan manifesteren. Bijgevolg kan deze mens ook geen schaamte meer
kennen en is de naaktheid banaal, even toevallig als het gekleed zijn, alleen bepaald
door de omstandigheden die zelf allemaal even banaal en toevallig zijn. Het is het
naakt van de kust, waar de anonimiteit elke intimiteit overbodig maakt en waar het
taboe, als beschermingsregel van het sacrale, een geestesingesteldheid uit een voorbije
tijd verraadt.

Om af te sluiten
Modigliani en Permeke tonen ons een wereld met een sacrale Natuur, een wereld
waarin het heilige niet ontbreekt en waarin de participatie aan de Natuur tot het
geheimnisvolle verlangen behoort. Het genie als talent kan de kunstenaar zowel tot
deemoed en nederigheid aanzetten wanneer hij meent dat hij een dienende functie
heeft, als hem tot hybris of overmoed opjagen, wanneer hij meent dat hij deze Natuur
zelf in bezit kan hebben en houden. In de ruimste zin van het woord zijn Modigliani
en Permeke nog religieuze kunstenaars omdat ze de kosmische verbondenheid
oproepen.
De instelling van Francis Bacon lijkt me hieraan tegengesteld. Hij vernietigt,
deconstrueert de mythische diepte-dimensie van de mens door het lelijke of het
wansmakelijke te manifesteren. Het schone is slechts een masker dat moet worden
afgerukt. Bacon chaotiseert. Hij stelt wel de religiositeit vast, maar ze is slechts een
mystificatie. En als het naakt het symbool van de Natuur, van de disponibiliteit, van
het ongerepte of van de generositeit is, dan wordt het tijd dit alles te de-mystifiëren.
Het is wel om het even of Bacon een man of een vrouw in zijn of haar naaktheid
uitbeeldt; er lijkt nauwelijks een onderscheid gegeven, want in zijn iconoclasme heeft
de schilder zijn figuren gedeërotiseerd en gedeseksueerd. Maar het naakte is hier nog
niet banaal, het blijft symbolisch de uitdrukking van het desolate, van de beginnende
ontbinding, van de totale heilloosheid. Dit agressieve anti-humanisme lijkt me
ongetwijfeld een atheïsme in de zin van een negatieve religiositeit.
George Segal is de meest moderne of hedendaagse kunstenaar. De Natuur als
mysterie of als op te lossen probleem behoort niet tot het wereldbeeld van zijn kunst.
Hij vertegenwoordigt het merendeel van de ge-urbaniseer-
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de beschaving van het Westen. Als er slechts een eindeloze keten van anekdotes
bestaat, kan er van geen verbondenheid met de Natuur sprake zijn. Noch Hopper,
noch Segal hebben iets van het agressieve van Bacon en zovele anderen. Dat is
helemaal niet nodig, ce n'est qu'une passion inutile. Waarom niet opgaan in het
onmiddellijke gegevene, en waarom niet de moed opbrengen niet langer een beroep
op een zin te doen? Dit is het post-atheïsme van de louter profane wereld.
Vertegenwoordigen Modigliani en Permeke, Bacon en tenslotte Hopper en Segal
successieve stadia van de 20e eeuw? Het lijkt me correcter te spreken van dimensies
in plaats van stadia. Varianten op het naakt in de zin van Modigliani en Permeke
vindt men vandaag nog terug. Niet alleen in de schilderkunst, maar ook in de
fotografie of zelfs in een narratieve cinematografische structuur. Daarenboven blijft
er een publiek voor zo'n beeld van de vrouw, al is het in de volslagen dubbelzinnigheid
van de poster of van de ‘peep-show’. De agressiviteit à la Bacon lijkt me evenzeer
een kenmerk van de hedendaagse mens, want hij heeft niet zo vlug met het
‘onaanvaardbare’ mysterie van de Natuur afgerekend. De Hopper - en
Segalbeschaving lijkt me echter wel in opmars, wat echter niet belet dat er zoiets
bestaat als een ‘revanche du sacré’, een wilde sacraliteit die zowel in een soort heilig
geweld, zoals in de verheerlijking van de agressiviteit en van de destructie, als in
een zachtaardige terugkeer naar een ecologisch gedachte Natuur terug te vinden is.
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H.W. von der Dunk: grenzen en mogelijkheden van de historische
kennis
Raoul Bauer
In het huis van de geschiedbeoefening heeft er altijd een wat onbehaaglijke verhouding
bestaan tussen de geschiedtheoretici en de ‘praktizerende’ historici. De eersten vinden
dat met hun geschiedfilosofische reflecties over het algemeen te weinig rekening
wordt gehouden en dat bijgevolg de historici dikwijls in een soort naïeve beoefening
van het métier blijven steken. Deze laatsten van hun kant hebben de neiging om de
theoretici te zien als ‘de beste stuurlui’, die, zoals het spreekwoord zegt, altijd ‘aan
wal staan’. Deze verwijten over en weer zijn slechts ten dele terecht; beide groepen
werken in hun studie van het verleden elk op een eigen terrein en hebben een eigen
invalshoek. Waar de historici een zo verantwoord mogelijke reconstructie van het
verleden nastreven, nemen de theoretici juist deze intellectuele activiteit zelf onder
de loep: zij begeven zich op het terrein van de ‘metastudie’. Niet zo vaak vind je een
auteur die zich zowel in de theorie als in de praktijk van het vak helemaal thuis voelt.
Daarom alleen al is het werk van de historicus H.W. von der Dunk, De organisatie
van het verleden, zo'n belangwekkende publikatie1. Deze hoogleraar in de geschiedenis
na 1870 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is immers vanuit een filosofische reflectie
op de studie van het verleden die constant gevoed werd door een eigen praktische
geschiedbeoefening, gekomen tot een meesterlijke uitwerking van een
gesystematiseerde geschiedtheorie.

Geschiedenis en wetenschappelijk denken
Bij wijze van verantwoording en eerste oriëntatie behandelt Von der Dunk in een
lange inleiding de relatie tussen de geschiedenis en het moderne wetenschappelijke
denken en de kennismogelijkheid van het verleden. Hij

1

H.W. von der Dunk, De organisatie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van
historische kennis, Van Holkema & Warendorf/Standaard Uitgeverij, Bussum, 1982, 409
pp.
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zet zich af tegen de wetenschapsfilosofen Lewis en Ayer en toont aan dat voor alle
kennis ‘de voorstelling van een verleden een absolute denknoodzakelijkheid blijkt’
(40). Nadat hij de theoretische mogelijkheid voor het bestaan van een historische
kennis in het licht heeft gesteld, bespreekt hij hoe ze praktisch tot stand komt via een
analyse van de mogelijkheden en de draagwijdte van de historische bronnen.
Het is duidelijk dat de kwaliteit en de kwantiteit van de beschikbare bronnen van
essentieel belang is voor de ontwikkeling van de geschiedwetenschap. Maar even
essentieel voor die evolutie is volgens Von der Dunk de betekenis die men aan de
kennis van het verleden hecht. Deze kan nooit los gezien worden van de totale
realiteitsconceptie die in een gegeven periode aanwezig is. Vooral vanuit die
overtuiging bespreekt hij in het eerste deel van zijn boek de hoofdlijnen in de
ontwikkeling van het historisch denken. In vogelvlucht worden achtereenvolgens de
Antieke wereld, de christelijke middeleeuwen en de periode van het doorbrekend
rationalisme behandeld, waarna een uitvoerige analyse volgt van de
geschiedfilosofische problematiek van de 19e en 20e eeuw. Van de Antieke
geschiedbeleving tot die van het rationalisme treedt als het ware een slingerbeweging
op: van een empirisch-kritische werkelijkheidsbenadering (Thucydides) naar een op
de transcendentie betrokken geschiedbeeld van het christendom en vervolgens een
terugkeer naar een empirisch wereldbeeld vanaf de renaissance. De periode van het
rationalisme vertoont een aantal opmerkelijke verschuivingen: o.m. de secularisering
van de christelijke heilsgeschiedenis en de lineaire tijdsoptiek van het laat 18e eeuwse
vooruitgangsgeloof. Nauw hiermee verwant is het opkomen van een universalisme,
ergo van een seculiere wereldgeschiedenis die gezien werd als een doorlopend proces
waarin alles een onverwisselbare plaats kreeg. Met deze opvatting, meent de auteur,
werd de weg vrijgemaakt voor het 19e eeuwse individualisme en historisme.
Vooraleer op deze begrippen dieper in te gaan, toch een bedenking bij Von der
Dunks bespreking van de postmiddeleeuwse periode die hij, zoals gezegd, gekenmerkt
ziet door het rationalisme. Volkomen terecht, maar waarom gaat hij volledig voorbij
aan de betekenis van Descartes? Nu weet ik ook wel dat Descartes zich ver hield van
de geschiedwetenschap, hij had er geen goed woord voor over. Maar dit neemt niet
weg dat er alvast drie goede redenen waren om hem in het besprekingsveld te
betrekken. In de eerste plaats had een bespreking van de invloed van Descartes, die
wel de ruimtelijke uitgebreidheid maar niet de tijd in zijn denken betrok, het duidelijk
anti-historisch karakter van verschillende toonaangevende au-
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teurs in de 17e en 18e eeuw in het licht kunnen stellen2. Zoals o.m. Huizinga betoogde,
werd het geschiedbeeld verdrongen door het natuurbeeld, hetgeen catastrofale
gevolgen had voor de nog middeleeuws geïnspireerde geschiedbenadering, maar
juist daardoor ook de weg vrijmaakte voor de modern-wetenschappelijke
historiografie. Vervolgens zou een bespreking van Descartes ook geleid kunnen
hebben tot een meer precieze omschrijving van het rationalisme, dat door zijn
exclusieve beklemtoning van de rede geen ruimte meer liet voor de waarde van de
menselijke ervaringen en voorstellingen. Deze precizering zou mede kunnen laten
zien hoe - toen reeds - het Franse en Angelsaksische denken zich onderscheidde van
het Duitse, dat de stempel zou meekrijgen van Leibniz' meer barokke geest (zie zijn
universitas van wetenschap en kunst). Tenslotte had een analyse van Descartes'
kennisleer met haar scheiding tussen subjectiviteit en wereld de controverse tussen
idealisme en materialisme scherper kunnen situeren, een controverse die ook
doorklinkt in de tegenstelling tussen historisme en positivisme.

Historisme en positivisme
Maar keren we terug naar Von der Dunks behandeling van deze twee begrippen. Het
historisme ziet ‘geschiedenis en samenleving (...) als een geestelijke wereld’, als ‘een
emanatie van de goddelijke ordening’. Het historistisch axioma luidt ‘dat de geestelijke
fenomenen zich per definitie aan natuurkundig geaarde wetmatigheden onttrekken’.
Daarom vallen begrijpen en aanschouwen (Verstehen) hier samen (87). Achter dit
kennisbegrip gaat een mystieke en romantische traditie schuil. Tussen de onderzoeker
en zijn studie-object is er geen afstand. ‘Het ware kennen bestaat in deze traditie niet
in een soort rationeel zich-eigen-maken van het te kennen object, doch in een het
zuiver begripmatige te boven gaande versmelting en vereenzelviging, waarbij het
object zich veeleer van het kennende subject meester maakt...’ (87). Deze
vereenzelviging van subject en object heeft uiteraard zijn belang voor het
objectiviteitsbegrip dat hier gehanteerd wordt. ‘Aangezien het volgens de historisten
in de geschiedenis om de eenmalig individuele verschijningen gaat, die tevens in het
historische proces een onverwisselbare plaats innemen, dienen die ook met hun eigen

2

W. den Boer, F.W.N. Hugenholtz en Th.J.G. Locher, Gestalten der geschiedenis, Bussum,
1977, pp. 179-180.
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maat gemeten te worden’ (80). M.a.w. in deze geschiedbenadering eist de objectiviteit
dat de historicus zichzelf volledig wegcijfert.
Het positivisme daarentegen meent dat het gaat ‘om inzicht in een realiteit die
juist daarom op een afstand wordt gehouden. Alleen door de distantie kan die realiteit,
naar analogie met de natuurwetenschappen, immers beheersbaar worden’ (87). In
het spoor van deze natuurweteschappelijke benadering ziet het positivisme het individu
ook veel minder als een autonome persoonlijkheid; de mens wordt gezien als ‘eng
verstrengeld met zijn omgeving en een produkt van maatschappelijke, fysische en
biogenetische factoren’ (105).
Uitgebreid worden het positivisme en het historisme belicht aan de hand van de
markante figuren uit deze twee stromingen. Drie punten lijken me hierbij van groot
belang. Primo het feit dat het vooruitgangsgeloof waarop zowel het historisme als
het positivisme waren blijven steunen, gaandeweg steeds moeilijker overeind bleef
en met de Eerste Wereldoorlog een fatale klap kreeg. Met het verdwijnen van deze
garantie voor de betekenis van de geschiedevolutie kwamen het relativisme en
scepticisme sterk naar voren. Ten tweede de gewijzigde betekenis van het begrip
‘objectiviteit’, dat sinds Weber en Rickert onafscheidelijk verbonden werd met
‘waardevrijheid’ (99). Ten derde het feit dat de 19e eeuwse controverse, zij het wel
met andere etiketten, in de na-oorlogse periode opnieuw is opgelaaid, al worden de
twee kampen door de historici niet steeds als zodanig herkend; maar dit heeft te
maken met de opmerkelijke verspringingen die er zich inhoudelijk in hebben
voorgedaan (154). Een illustratief voorbeeld hiervan is het neo-marxisme dat, zoals
de auteur aantoont, de erfgenaam kan worden genoemd zowel van het positivisme
als van het historisme (155). Al met al een meesterlijke analyse van de ontwikkeling
van het historisch denken, dat de lezer meteen in staat stelt zich een goed beeld te
vormen van de huidige stand van zaken op dit gebied. Vooraleer over te stappen naar
het tweede deel van het boek waar, zoals de auteur zegt, hij opnieuw ‘zijn eigen
ogen’ zal moeten gebruiken om de problemen van de geschiedwetenschap te ontleden,
toch nog even iets over het eerste deel. Hét probleem bij uitstek dat in de diverse
geschiedbenaderingen telkens weer opduikt, is dat van de specifieke relatie tussen
de historicus en zijn studie-object. Hierbij rijst een aantal belangrijke vragen. Moet
de historicus zich vereenzelvigen met zijn studie-object (historisme) of is er
daarentegen een distantie vereist (positivisme)? Nauw hiermee verbonden is de
kwestie van de objectiviteit en van het waarde-oordeel. En de vraag, of de
positiefwetenschappelijke benadering, die op het eerste gezicht de beste waarborgen
voor wetenschappelijke kennis schijnt te geven, ook in de geschiedenis
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haalbaar en/of verantwoord is. Kunnen de uitspraken van de historicus, die toch altijd
zelf in de geschiedenis staat, wel ontsnappen aan het relativisme? Blijft objectiviteit
in deze tak van de menselijke kennis voor altijd een droombeeld?

Mensen bestuderen mensen
Alle aspecten van deze problematiek worden behandeld in het tweede deel, dat
opgesplitst is in eenentwintig onderling logisch samenhangende onderwerpen. Ze
zijn in drie grote groepen onder te brengen.
In een eerste worden de moeilijkheden besproken die in verband staan met de
inhoud van de historische ‘begrippen’. Wat is bij voorbeeld de draagwijdte van
begrippen als ‘renaissance’, ‘monarchie’, ‘kapitalisme’? Welke kwaliteiten kan men
toeschrijven aan het begrip ‘historisch feit’, dat traditioneel wordt gezien als dé
bouwsteen in het werk van de historicus? Het gaat hier niet om ‘onafhankelijke vaste
grootheden’, die buiten het subject van de onderzoeker zouden bestaan (212). Het
zoeken naar transhistorische begrippen is een op voorhand verloren zaak. Dat wil
nog niet zeggen dat een gesprek tussen historici alleen maar tot een Babylonische
spraakverwarring kan leiden. Er is zo iets als het axioma van de betekenisidentiteit
van de taal. ‘De meningsverschillen, de afwijkingen in beoordeling of conclusie
worden slechts zichtbaar dank zij een gemeenschappelijk universeel taalgebruik, en
de stilzwijgende wederzijdse veronderstelling dat men het over hetzelfde heeft, ook
als men het oneens is’ (165). Tussen dit axioma aan de ene kant en de noodzakelijke
tijd- en plaatsbepaaldheid van de begrippen aan de andere kant is er helemaal geen
tegenstrijdigheid, meent Von der Dunk, ‘zodra we bedenken dat elk begrip
onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een context en daarnaar verwijst’ (212). Dit
inzicht geeft verder ook de garantie dat de moderne historicus tot een zinnig ‘gesprek’
kan komen met een ooggetuige uit het verleden. ‘Aan de letters van het woord
“democratie” kan ik niet zien welke voorstellingen en associaties er voor een Athener
of Jacobijn of Royalist mee waren verbonden, maar door het begrip te relateren aan
de historische context, door de functie van de term in een rede van Goebbels te
vergelijken met die in een manifest van Nieuw-Links uit de jaren zestig, kunnen de
verschillen en verschuivingen zichtbaar worden juist wanneer ik uitga van de
betekenisidentiteit. Dat geldt ook voor de context van een middeleeuwer of Athener’
(212).
In een tweede groep komen de problemen aan bod die te maken hebben met de
onderlinge relatering tussen de historische feiten. Met welke feiten
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en op welk stramien bouwt de historicus zijn reconstructie van het verleden op?
Belangrijke kwesties zijn hier uiteraard het selectie- en verklaringsvraagstuk die
beide een fundamentele rol speelden (en nog altijd spelen) in de discussie tussen
positivistisch en historistisch georiënteerde historici. Von der Dunk is van oordeel
dat het cruciale punt in deze controverse ligt in het feit dat de historicus het
concreet-individuele en het ongewone wil verklaren en ‘daarbij automatisch
verklaringen voor het in eerste instantie onverklaarbare zoekt. Hoe kan hij deze
paradoxe opgave oplossen? (243). Het positivistische verklaringsmodel wijst hij van
de hand omdat dit een ‘volstrekte de-individualisering of generalisering van de te
verklaren veschijnselen’ vraagt (272). Tegenover de abstraherende analyse van een
dergelijke positivistische benadering, waar de individuele mens verdrinkt in
generalisaties, plaatst Von der Dunk de geschiedenis als ‘narratio’ en hij laat duidelijk
merken dat daarnaar zijn voorkeur gaat. Na een schitterende analyse van de
fundamenten en de structuur van het geschiedverhaal, komt hij tot de belangrijke
conclusie: ‘De historicus-verteller opereert eigenlijk altijd tussen twee polen; de pool
van een vereenzelviging met de personages of omstandigheden van zijn verhaal en
de pool van een totaalvisie op het gebeuren’ (299). Later, bij de bespreking van het
finalisme en determinisme, zal hij daar nog een derde pijler aan toevoegen: ‘het
moreel spanningsveld’ dat gevat ligt ‘tussen de aanvaarding van rationeel begrijpelijk
gemaakte ontwikkelingen en zijn besef van goed en kwaad’ (309). In de volle
betekenis van het woord immers moet de geschiedenis steeds handelen over het
‘denken en handelen van herkenbare mensen’ (300).
Nadat met deze en soortgelijke uitspraken de concrete mens zo nadrukkelijk in
het hele historische kenproces is binnengehaald, is het niet verwonderlijk dat in een
derde reeks vragen de zingeving in de geschiedenis aan de orde komt, een vraag die
logischerwijze vooraf wordt gegaan door een behandeling van de kwestie van
waardevrijheid en objectiviteit in de geschiedwetenschap. Resoluut wijst de Utrechtse
historicus de mogelijkheid van een waardevrije geschiedbeoefening van de hand:
‘...menselijke intenties, acties en reacties (kunnen wij) slechts vanuit onze eigen
waardegeoriënteerde realiteit herkennen’. Dit sluit aan bij een inzicht dat reeds in
vroegere publikaties van Von der Dunk te vinden was3, met name het

3

Zie H.W. von der Dunk, Waardevrijheid en geschiedwetenschap: een commentaar op Junker,
in, Th. De Boer en A. Köbben (red.), Waarden en wetenschap, Bilthoven, 1974, pp. 200-222;
Idem, Een onwetenschappelijke wetenschap, in Kleio heeft duizend ogen, Assen, 1974, pp.
1-21.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

912
gegeven dat in de geschiedwetenschap ‘mensen mensen bestuderen’ (350). Daarmee
staan we voor het enorme probleem van de objectiviteit. Er moet, zegt Von den Dunk,
een onderscheid gemaakt worden tussen een absolute en een conditionele objectiviteit.
‘Welk individu iets doet of ondergaat, en waar en wanneer, valt in beginsel objectief
en tijdloos geldig uit te maken... Zodra dat iets waar het om gaat, echter benoemd
moet worden (om van verklaren en waarderen te zwijgen) verlaat de historicus het
plan van een tijdloze objectiviteit...’ (361-362). Hier moet de historicus rekening
houden met een heersende voorstelling van menselijke realiteit, en betreedt hij het
domein van de conditionele objectiviteit. Zo zijn er uitspraken denkbaar die voor de
hele Westerse beschaving gelden, en andere die enkel voor de middeleeuwse geldig
waren. Hier doet zich het verschijnsel voor dat een uitspraak aan zeggingskracht en
levendigheid inboet ‘naarmate de universele geldigheid van haar uitspraken toeneemt’
(366). In zijn redenering hierover wijst Von der Dunk op twee belangrijke punten.
Vooreerst mag het ‘waarheidsgehalte’ van een historische voorstelling nooit verward
worden met het ‘objectiviteitsgehalte’. Vervolgens kan een ‘ware’ uitspraak nooit
in strijd zijn met een objectieve uitspraak. ‘Zij dient het algemeen geldige te bevatten,
ook als zij er niet bij blijft staan, doch het overschrijdt. Het is dit criterium, dat in
beginsel onverantwoorde slechte geschiedschrijving of zonder meer
geschiedvervalsing, “onwetenschappelijk” gefantaseer, van sterk subjectivistische
doch altijd nog verantwoorde geschiedschrijving onderscheidt of kan helpen
onderscheiden’ (368-369). Een moeilijkheid die echter onoplosbaar is, meent de
auteur, is ‘hoe subjectief waarheid nog kan zijn om waarheid te blijven’! Een sluitende
formule hiervoor kan niet worden gegeven. De historicus staat altijd voor een keuze.
Wel moet hij rekening houden met de gevolgen die deze of gene keuze voor zijn
werk zal meebrengen. De onderzoeker die in zijn uitspraken enkel het maximaal
objectieve wil uitdrukken ‘zal niet gauw appelleren aan de existentiële regionen van
zijn lezers. Zijn werk blijft betrekkelijk nietszeggend...De herkenbaarheid blijft
zwak’. Anderzijds moet de historicus die resoluut de existentiële dimensie in zijn
werk wil betrekken, beseffen dat hij gevaar loopt ‘de grens te overschrijden waar de
objectieve elementen door subjectivisme en partijdigheid worden verstikt’ (369).
Ondanks dit gevaar neigt Von der Dunk duidelijk tot de tweede mogelijkheid en dit
komt nog eens frappant tot uiting in zijn bespreking van de zingeving en van het nut
van de geschiedenis.
‘Aangezien kennis van het verleden niet mogelijk is zonder impliciete verwijzing
naar de eigen waardegeoriënteerde werkelijkheid, aangezien de herkenbaarheid van
menselijke handelingen en intenties altijd appelleert aan

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

913
de eigen tijd en de zingeving van het eigen bestaan, bleek en blijkt de vraag naar de
totale zin van de geschiedenis onontkoombaar’ (370). Toch voegt hij er onmiddellijk
een soort restrictie aan toe, die o.m. de mislukking zou verklaren van die historici
die hij de pseudo-deterministische systeembouwers noemt: Danilevski, Spengler,
Toynbee. ‘Duiding van het geheel en poging tot zingeving vloeit voort uit ons
menszijn en uit onze bemoeienis met de geschiedenis. Maar het is tevens een poging
die het historische werk transcendeert’ (376). Deze waarschuwing neemt echter niet
weg dat de betrokkenheid op deze ‘buitenwetenschappelijke existentiële regionen
van het menselijk leven’ de noodzakelijke voorwaarde is en blijft voor een zinvolle
geschiedwetenschap (387).
Het centrale thema van deze magistrale studie ligt, zoals uit het voorgaande mag
blijken, in de beschrijving en analyse van de specifieke relatie in de
geschiedwetenschap tussen de historicus en zijn studie-object. In de geschiedenis
bestudeert het ene individu andere concrete individuen. Dat dit zijn weerslag heeft
op de methode en op de draagwijdte van de ‘wetenschappelijkheid’ van de
geschiedbeoefening heeft de auteur uitvoerig en op een diepgaande manier
aangetoond. Toch meen ik dat Von der Dunk op hét kardinale punt - dat van het
objectiviteitsprobleem - al te voorzichtig blijft, niet radicaal genoeg denkt. Ondanks
zijn afwijzing van het positivistische kennismodel en zijn beklemtoning van de
subjectieve inbreng van de historicus, houd ik de indruk over dat hij zich toch niet
helemaal los heeft kunnen maken van het positivistische objectiviteitsbegrip. Hoezeer
hij dit ook mildert en nuanceert in wat hij noemt de ‘conditionele objectiviteit’, het
schijnt nog altijd te gaan om een vorm van objectiviteit die los van het subject kan
worden gedacht. De behandeling van dit probleem en van de daarop volgende kwestie
van de zingeving in de geschiedenis zou m.i. aan consistentie gewonnen hebben
indien gebruik was gemaakt van het fenomenologisch existentie- of
intentionaliteitsbegrip. Daarin immers kan de dialectische eenheid van subject en
wereld volledig tot haar recht komen en wordt de tegenstelling tussen de subjectiviteit
en de objectiviteit opgeheven.
Deze bedenking doet echter niets af aan mijn overtuiging dat deze studie aan de
moeilijke discussie over de aard en de geldigheid van de historische kennis een
bijdrage levert waaraan niemand meer voorbij kan gaan. Dat Von der Dunk deze
complexe kwesties ook nog op een glasheldere manier en in een vlotte stijl heeft
weten te verwoorden, is geen geringe verdienste.
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Matteo Ricci en het probleem van de inculturatie
Nicolas Standaert
In 1982 en 1983 werd in de hele wereld de figuur van Matteo Ricci s.j. (1552-1610)
herdacht. Vierhonderd jaar geleden drong deze beroemde missionaris in China binnen
en werd een van de eerste grote bruggenbouwers tussen de Westerse en de Chinese
cultuur en een symbool van wat sommigen ‘accommodatie’, anderen ‘inculturatie’
noemen. Het is op deze begrippen en hun actuele betekenis dat we hier in willen
gaan, door te onderzoeken hoe sommige van Ricci's ideeën in China aanvaard werden1.
De geschiedenis van de missie in China, zoals trouwens overal elders, kan vanuit
twee verschillende gezichtspunten bestudeerd worden. Het eerste is dat van de
presentatie en beantwoordt de vraag: wat hebben de jezuïeten gedaan om de Chinezen
te bekeren, wat was hun missionaire politiek? Het tweede is dat van de receptie: hoe
hebben de Chinezen gereageerd? Wat dachten zij van de jezuïeten en van hun ideeën?
Hebben ze het christendom aanvaard of verworpen? Is er bovendien sprake geweest
van een inculturatie van het christendom in de Chinese wereld? Deze laatste vragen
zijn voor de missiologie de belangrijkste. En om maar meteen met mijn conclusie te
beginnen: inderdaad, ik geloof dat er ten tijde van Ricci een bepaalde inculturatie
van het christendom in China is geweest. Verschillende christelijke concepten zijn
herdacht of hebben een nieuwe, Chinese vorm aangenomen. Ik zal daar eerst twee
zorgvuldig geselecteerde voorbeelden van geven. Het eerste betreft een theologisch
thema, de opvatting van hemel en hel; het tweede is meer pastoraal: het ontstaan van
christelijke genootschappen. Vervolgens zal ik proberen te verklaren hoe deze
inculturatie mogelijk was, om te besluiten met de actuele betekenis ervan.

1

Dit artikel is gebaseerd op een lezing die de auteur hield op het internationaal colloquium
Matteo Ricci: un exemple d'inculturation, dat op 2 en 3 december 1983 plaatsvond in het
Instituut Lumen Vitae, Brussel.
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Hemel en hel
De opvatting van hemel en hel die de jezuïeten in de 17e eeuw in China verkondigden,
stemde natuurlijk overeen met het wereldbeeld van hun tijd. De hemel, waar God,
de engelen en de heiligen wonen, bevindt zich dus boven ons. De hel met de voor
eeuwig verdoemden bevindt zich in de aarde. Boven de diepste hel bevindt zich het
vagevuur, waar zondaars voor hun fouten boeten. Vervolgens is er de limbus puerorum
voor de niet gedoopte kinderen, en de limbus patrum voor de heiligen die vóór
Christus leefden. Na hun dood gaan de goeden naar de hemel, de slechten naar de
hel.
Het bestaan van een hemel en een hel in een hiernamaals is echter helemaal niet
confucianistisch. In navolging van Confucius (551-479 v.Chr.) hielden de
confucianisten zich eerder bezig met ‘wereldse zaken’. Zij streefden vooral naar het
bereiken van een ideale staat van harmonie en welzijn in dit bestaan. Wel kenden zij
een ‘Hemel’ als kosmische macht die verantwoordelijk is voor het belonen van het
goede en het straffen van het kwade. Beloning en straf volgen een wet van actie en
reactie: een goede daad wordt gevolgd door een evenredige goede reactie, een slechte
daad door een evenredige slechte reactie. Maar dat gebeurt in déze wereld: je ontvangt
je beloning in de vorm van succes bij examens of doordat je veel nakomelingen
krijgt. Je beloning of straf kan ook je nakomelingen in latere generaties toevallen.
De gedachte dat hemel en hel plaatsen van geluk of ongeluk zijn in het hiernamaals,
bestond in China wel in het boeddhisme. Maar ook hier zijn duidelijke verschillen
met het christendom. In de onophoudelijke kringloop van geboorte en dood zijn er
zes paden waarop men zich door reïncarnatie in een volgend leven kan begeven. De
karman die je op het ogenblik van je dood bezit, lokt een automatische reactie van
vergelding of beloning uit, en bepaalt de wijze waarop je wedergeboren wordt: god,
mens, demoon, dier, hongerende geest, helbewoner. Fundamenteel hierbij is dat al
deze bestaansvormen van voorbijgaande aard zijn en onderworpen blijven aan de
wet van de karman: wie dus in de hel of in de hemel is, blijft er niet eeuwig2.

2

Over ‘hemel’ en ‘hel’ in China, zie J.J.L. Duyvendak, A Chinese ‘Divina Commedia’, in
T'oung Pao XLI (1952), pp. 255-316; K.L. Reichelt, Truth and Tradition in Chinese Buddhism,
Shanghai, 1934, p. 68 en vlg.; J. Gernet, Chine et christianisme: Action et réaction, Paris,
1982.
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Hoe hebben confucianistische literaten nu op de christelijke opvatting van hemel en
hel gereageerd? Laten we twee bekeerlingen als voorbeeld nemen: Paul Xu Guangqi
(1562-1633) en Leone Li Zhizao (1565-1630)3. Als leden van de
ambtenaren-literatenklasse hadden beiden zich van jongs af op de zware ambtelijke
examens voorbereid, waarbij zij de confucianistische klassieken en hun commentaren
uit het hoofd moesten leren. Maar beiden waren ook zeer geïnteresseerd in ‘concrete
studies’ zoals geografie, cartografie, astronomie en wiskunde. Deze interesse bracht
hen in contact met Ricci, bij wie ze in de leer gingen om de westerse wetenschappen
beter te leren kennen. Zij beperkten zich echter niet tot de westerse wetenschap, zij
sloten zich aan bij de westerse godsdienst en lieten zich dopen.
Hun eerste contact met Ricci's opvatting van hemel en hel was schokkend. De
Chinese geschriften van de jezuïeten onderstreepten vooral de gedachte dat het leven
op aarde een tranendal was, alleen het leven in het hiernamaals was het ware leven.
Dat was in tegenstrijd met wat het confucianisme leerde en Xu Guangqi en vele
anderen associeerden het met de boeddhistische visie op het leven na de dood. Ricci
legde hun uit dat deze opvatting van hemel en hel volgens hem oorspronkelijk een
westers concept was, dat de boeddhisten gestolen hadden en verbonden met
Pythagoras' reïncarnatietheorie. Hij wees op de voordelen van de voortdurende
gedachte aan de dood: je gaat het goede betrachten en het kwaad schuwen, je gaat
bezit, verdienste, faam en rijkdom geringschatten en je hoogmoed bestrijden. De
gedachte aan de dood is een voortdurende aansporing en waarschuwing. En dat gaf
voor Xu Guangqi en Li Zhizao de doorslag: op dezelfde wijze als sommige
confucianisten de boeddhistische theorie van hemel en hel aanvaardden, aanvaardden
zij de christelijke idee van hemel en hel omdat ze de gewone mensen ertoe kan
aanzetten het goede te doen en het slechte af te wijzen.
Xu Guangqi zette deze overtuiging zeer duidelijk uiteen in een memorandum dat
hij naar het Keizerlijke Hof stuurde ter verdediging van het christendom tijdens de
vervolgingen van 1616. Hij legde uit hoe volgens hem het boeddhisme niet in staat
was geweest, ondanks zijn opvattingen over het hiernamaals, in China een morele
maatschappij tot stand te brengen. Het christendom zou echter wel in staat zijn de
mensen aan te sporen om

3

Hun biografie in M. Ubelhör, Hsü Kwang-ch'i und seine Einstellung zum Christentum, in
Oriens Extremus 15 (1968), pp. 191-257; 16 (1969), pp. 41-74; Fang Hao, Li Zhizao yanjiu
(A Study on Li Chih-Tsao), Taibei, 1966. Een uitvoeriger beschrijving van hun reacties op
het contact met Ricci in N. Standaert, Een Confucianistische kijk op het christendom, in
Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 44 (1983), pp. 301-319.
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goed te doen, de Hemel te dienen, de ouders te beminnen, loyaal te zijn tegenover
zijn superieuren en het kwaad te vermijden. Hij baseerde zich daarbij niet alleen op
de levenswijze van de missionarissen, maar ook op het beeld dat de jezuïeten van
het ‘vreedzame’ Westen gaven: een continent van harmonieuze vrede, met goede
regeringen en waar zelfs helemaal geen oorlog was! Met deze opvatting van hemel
en hel ‘vulde het christendom het confucianisme aan en veranderde het boeddhisme’,
een thema dat in de geschriften van Xu Guangqi herhaaldelijk terugkeert. Ook voor
Li Zhizao is de idee dat het christendom aanspoort om het goede te doen en het kwade
af te wenden, van wezenlijk belang. In de christelijke waarden vond hij waarden die
ook door het confucianisme onderwezen werden: rechtvaardigheid,
medemenselijkheid, respect voor de ouders en het dienen van de Hemel. De gedachte
van hemel en hel, hoe weinig confucianistisch ook, was toch aanvaardbaar omdat
ze, zoals hij schreef, ‘de dommen waarschuwt en de luien schrik aanjaagt’.
Deze twee confucianistische literaten waren maar matig geïnteresseerd in de
doctrinaire discussies in de werken van Ricci. Specifiek religieuze discussies lieten
hen tamelijk koud. Zij maken in hun geschriften b.v. geen melding van de vier hellen
uit de toenmalige katholieke theologie. Van belang was voor hen in de eerste plaats
de vraag welke de beste manier was om goed te leven en tot een morele samenleving
te komen. In die zin accepteren zij de gedachte van hemel en hel, selecteren er enkele
elementen uit en passen ze aan, om ze voor de confucianistische traditie aanvaardbaar
te maken. In plaats van een eschatologische krijgt de gedachte een meer ethische
betekenis.

Christelijke genootschappen
Een tweede voorbeeld van inculturatie is meer van pastorale aard: het ontstaan van
christelijke verenigingen.
Naast de familie en de clan hebben verenigingen en genootschappen in China
altijd een zeer belangrijke sociale rol gespeeld. Door de eeuwen heen hebben ze zich
in grote verscheidenheid ontwikkeld. Je had genootschappen die zich in hoofdzaak
met morele opvoeding en filosofische discussies bezighielden, vooral rond de
semi-privé academies, waarvan sommige een belangrijke politieke rol vervulden;
andere hielpen de literaten bij de voorbereiding van examens. Een tweede soort waren
de verenigingen voor wederzijdse hulp (mutual-aid-societies). Normaal zorgde de
clan voor de materiële en sociale behoeften van zijn leden, maar ook vriend-
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schapsverenigingen die in de eerste plaats het sociaal contact onder hun leden wilden
bevorderen, namen deze taak op zich; sommige van deze groepen legden zich vooral
toe op hulp aan de armen. Deze voornamelijk caritatieve verenigingen hingen ook
samen met religieuze groeperingen en waren vooral in het boeddhisme aan te treffen.
In het boeddhisme waren er daarnaast genootschappen van specifiek religieuze aard.
Leken groepeerden zich om de heilige geschriften te bestuderen en naar de
onderrichtingen van de monniken te luisteren. Er waren ‘Verenigingen ter recitatie
van de Boeddha-naam’ (nianfohui), een methode om de uiteindelijke bevrijding te
bereiken. Er waren vegetarische verenigingen, waaronder de ‘Verenigingen om
levende wezens vrij te laten’ (fangshenghui). In opvolging van het gebod om geen
levende wezens te doden en met het doel een goede karman te bereiken, verenigden
leken en monniken zich om geld in te zamelen waarmee in kooien opgesloten dieren
vrijgekocht konden worden. Genootschappen van deze aard waren heel populair op
het einde van de Ming-dynastie (begin 17e eeuw). Tenslotte bestond er in China een
lange traditie van geheime genootschappen, zowel van overwegend religieuze, als
van meer politieke en economische aard.
In die context is het bijzonder belangwekkend dat er in de tijd van Ricci ook
christelijke genootschappen ontstonden. Met het verenigingsleven waren de jezuïeten
zelf goed vertrouwd. Zij vormden zelf een ‘sociëteit’ en hadden b.v. Mariacongregaties
(opgericht in 1563) die met de Sociëteit verbonden waren. De Chinese naam voor
‘Sociëteit van Jezus’ is trouwens Yesuhui en daarin heeft de term ‘hui’ (vereniging)
dezelfde betekenis als voor de meeste van de hierboven vermelde associaties, zoals
nianfohui en fangshenghui.
Blijven we even stilstaan bij vier christelijke genootschappen die in de tijd van
Ricci of kort daarna opgericht werden. Het eerste wordt beschreven in een brief van
G. Ferreira s.j. (1571-1649) uit het jaar 1607. Hij meldt de oprichting van een
vereniging die, naast vrome werken, ook tot taak heeft de christenen van andere
dorpen gastvrijheid te verlenen. Om de eenheid onder de christenen te bevorderen,
kwamen de gelovigen achtmaal per jaar samen in de kerk, op heiligedagen en vooral
op Goede Vrijdag. Hier treft men een van de typische kenmerken van vele religieuze
verenigingen aan: rond de religie wordt het sociaal contact en de eenheid onder de
gelovigen bevorderd.
Het tweede voorbeeld is interessanter, niet alleen omdat het met Ricci zelf te maken
heeft, maar vooral omdat in dit geval het initiatief niet van de missionarissen, maar
van de bekeerlingen zelf uitging. In zijn beroemde
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boek, Storia dell'introduzione del Cristianesimo in Cina4, vertelt Ricci van een
bekeerling, Lucas Li, die voor hij gedoopt werd hoofd van verschillende
broederschappen van de idolen was; met ‘idolen’ bedoelde Ricci de boeddhisten. Na
zijn bekering wilde Li zijn geliefkoosde broederschapsactiviteit in het christendom
voortzetten. Hij richtte een ‘Confraternità della Madonna’ op. Samen met enkele
vrienden stelde hij zelf de regels op, die daarna door Ricci geamendeerd werden en
‘aangepast’ aan het christendom (Ricci voegde er o.m. de biecht aan toe, enkele
gebeden en een procedure om nieuwe leden op te nemen). Interessant is, dat Ricci
hier zelf de term ‘accommoderen’ gebruikt. In het Italiaans schrijft hij: ‘emendate
et accomodate al modo della cristianità’. De belangrijkste opdracht van de
confraterniteit was het begraven van de overleden christenen, ‘zeer plechtig en met
veel luister’, want daar hecht men in China veel belang aan, merkt Ricci terecht op.
Verder zorgden de leden voor de armen en versierden ze bij belangrijke feesten de
kerk met kaarsen, wierook en bloemen. Het genootschap kwam elke eerste zondag
van de maand bijeen om naar een preek van Ricci te luisteren. Het voorbeeld laat
duidelijk zien hoe deze verenigingen een bestaand (voornamelijk boeddhistisch)
patroon volgden, waaraan dan christelijke elementen werden toegevoegd. In het
boeddhisme waren het groepjes van leken die zich verenigden onder leiding van een
monnik, hier rond een priester; in het boeddhisme waren ze verbonden met een lokale
tempel, hier met een kerk. Ook de activiteiten vertonen overeenkomsten. Ook de
boeddhistische verenigingen zorgden bij de religieuze feesten voor het versieren van
de tempels en het belang dat het christelijk genootschap rond Ricci aan het begraven
van de doden hecht, ligt in de lijn van de voorouderverering en is typisch Chinees.
Nog duidelijker blijkt die overeenkomst uit een derde voorbeeld. In 1618 richtte
de bekeerling Michel Yang Tingyun (1562-1627) een caritatieve vereniging op, de
‘Vereniging van Menslievendheid’ (Renhui). Een beschrijving ervan vinden we in
de Chinese biografie van Yang Tingyun. De biograaf begint met te verwijzen naar
de boven reeds vermelde fangshenghui, ‘verenigingen om levende wezens vrij te
laten’. Deze waren vooral gestimuleerd door de beroemde monnik Zhu Hong
(1535-1615). Die leefde in de buurt van de stad Hangzhou en daar kwam ook Yang
Tingyun vandaan. Zijn christelijke ‘Vereniging van Menslievendheid’ vertoont veel
gelijkenis met de fangshenghui. De leden kwamen eenmaal per maand samen om
geld of goederen in natura bijeen te brengen voor de armen, of

4

P.M. Elia, Fonti Ricciane, Roma, 1946-1949, II, pp. 481-482.
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beter, om ‘hongerigen te spijzen, naakten te kleden, dorstigen te laven, zieken te
verzorgen, reizigers gastvrijheid te verlenen, gevangenen vrij te kopen en de doden
te begraven’: de zeven werken van barmhartigheid. Met uitzondering van het bevrijden
van gevangenen, stemden al deze waarden overeen met waarden die ook in de
confucianistische moraalboeken te vinden waren en deze overeenstemming werkte
de aanvaarding ervan in de hand.
Een soortgelijk genootschap - ons vierde voorbeeld - werd in 1634 opgericht door
een andere bekeerling, Philippe Wang Zheng (1571-1644). Ook van deze vereniging
beschikken we over een vrij nauwkeurige beschrijving, de statuten ervan zijn zelfs
bewaard gebleven5. Ze beschrijven de verschillende graden, de taken van de voorzitter
en de leden, en de verschillende soorten bijdragen. Ook hier is het hoofddoel de zorg
voor de armen op basis van de zeven werken van barmhartigheid, vooral hongerigen
voeden, zieken verzorgen en natuurlijk de doden begraven. Maar ze schrijven geen
enkele specifieke religieuze activiteit voor, zoals b.v. gebed of eucharistie. Deze
uitsluitend caritatieve verenigingen zijn daarom o.i. typisch Chinees en het is in dit
verband interessant, even op enkele verschillen met de toenmalige Mariacongregatie
in Europa te wijzen. Hoewel ze ook sociale activiteiten ontplooide, hield de
Mariacongregatie zich vooral bezig met de geestelijke en religieuze vorming van de
leerlingen van de jezuïeten-colleges, in de lijn van de Ignatiaanse Spiritualiteit.
Terwijl de Chinese genootschappen gemengd waren, werden vrouwen en meisjes
pas na 1751 tot de Mariacongregatie toegelaten.
Deze vier voorbeelden tonen duidelijk aan dat de Chinese christenen zich verenigd
hebben in groeperingen waarvan de organisatie en activiteiten hun vertrouwd waren,
maar waaraan ze een christelijke betekenis hebben toegevoegd.

Accommodatie - Inculturatie
De receptie die de westerse opvatting van hemel en hel te beurt viel en het ontstaan
van christelijke genootschappen laten zien dat elementen van het toenmalige
christelijke gedachtengoed ten tijde van Ricci ingang vonden in China, althans op
het vlak van het sociale leven. Hoe is dat te verklaren?

5

M. Courant, Catalogue des Livres Chinois, Coréens, Japonais, etc., Paris, 1912, nr. 7348.
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Persoonlijk geloof ik dat het te danken was aan de missionaire politiek van Ricci en
zijn medebroeders, een politiek van ‘accommodatie’.
‘Accommodatie’ is niet hetzelfde als ‘inculturatie’. Als missiologische term
betekent ‘accommodatie’ de aanpassing van het christendom aan een andere cultuur,
een aanpassing die min of meer beperkt blijft tot uiterlijke elementen als taal, kleding,
ceremonies en levenswijze. ‘Inculturatie’ gaat verder: zij beoogt een incarnatie van
de evangelische boodschap in een concreet cultureel milieu, en wel zo dat de
christelijke ervaring niet alleen in termen van de ontvangende cultuur wordt
uitgedrukt, maar een kracht wordt die zowel die cultuur als de universele kerk animeert
en inspireert6. De accommodatie-methode vertaalt de theologie in de taal van de
andere cultuur, maar de theologie blijft essentieel westers. De inculturatie-methode
herdenkt het christelijke gedachtengoed in termen van de andere cultuur, zoals Thomas
van Aquino dat met het Aristotelisme gedaan heeft. In de liturgie zal de
accommodatie-methode de lokale taal gebruiken en misschien enkele uiterlijke
aspecten ‘aanpassen’, terwijl de inculturatie-methode de hele liturgie een nieuwe
vorm zal geven.
Ere wie ere toekomt: de accomodatie-idee kwam niet van Ricci, maar van de
jezuïet Alessandro Valignano (1539-1606), die als ‘visitator’ (inspecteur, zou je
kunnen zeggen) ten tijde van Ricci de jezuïetenmissies in het Verre Oosten bezocht.
Terecht noemde Ricci zelf hem de ‘Vader van de China-missie’7. Zonder Valignano
zou er waarschijnlijk zelfs nooit een Ricci zijn geweest.
Bij zijn visitatie van de missie in Japan merkte Valignano hoe vele van zijn
confraters de Japanse cultuur en het Japanse karakter grondig misprezen. Hun
provinciaal-overste, Francisco Cabral, legde een strikte scheiding op tussen de
Europese en de Japanse jezuïeten; de Japanse jezuïeten mochten niet eens Latijn of
Portugees leren, opdat ze toch maar niet zouden verstaan wat de Europeanen onder
elkaar zeiden; Japans was volgens hem voor de Europese jezuïeten veel te moeilijk,
preken in het Japans zouden ze toch nooit kunnen. Overigens moeten we hier wel
opmerken dat de

6

7

Wij verkiezen de term ‘inculturatie’ boven synoniemen als ‘contextualisatie’ of ‘indigenisatie’
en onderscheiden hem verder van de cultureel-antropologische term ‘acculturatie’.
‘Acculturatie’ duidt op cultuurcontact in het algemeen en meer specifiek op het proces van
verandering onder invloed van een andere cultuur. Voor een uitvoerige discussie van deze
termen zie: A.A. Roest Crollius, What is so new about inculturation? A concept and its
implications, in Gregorianum 59, (1978), pp. 721-737.
‘Padre di questa missione’: Ricci in een brief aan de generaaloverste Acquaviva (22 aug.
1608), in P. Tacchi Venturi, Opere storiche del P. Matteo Ricci s.j., Macerata, 1911-1913,
II, p. 299.
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meeste missionarissen in die tijd nauwelijks de lokale taal kenden, ze preekten en
catechiseerden met behulp van tolken. Een ander probleem was de lichtvaardigheid
waarmee men Japanners doopte. ‘Massa-bekeringen’ maakten deel uit van de
missionering van die tijd. Valignano pleitte voor een fundamenteel respect van de
Japanse cultuur en een verregaande adaptatie aan de Japanse levenswijze, kleding,
wooncultuur, eetgewoonten en beleefdheidsregels. Hij was zo ver op zijn tijd vooruit,
dat hij ook nu nog progressief genoemd kan worden: verschillende van zijn bepalingen
zijn zelfs nu nog niet gerealiseerd8. Maar de basis die in Japan gelegd was en het
grote aantal gedoopten maakten het onmogelijk het beleid ten gronde te veranderen.
China daarentegen was nog een ongerept gebied en daar kon Valignano van het
nulpunt vertrekken.
Hij roept M. Ruggieri en later M. Ricci naar Macao met de opdracht de Chinese
taal te leren; wat veel kritiek van hun confraters in Macao uitlokt. Daarna draagt hij
hen op China binnen te dringen, verkleed als bonzen. In Japan was de aanpassing
immers altijd gericht geweest op de boeddhistische bonzen. Maar dan wordt de rol
van Ricci belangrijk. Hij is namelijk de creatieve uitvoerder van Valignano's
richtlijnen. Na tien jaar ervaring met de aanpassing aan de boeddhisten gaat hij zich
op de confucianistische elite richten. En in die aanpassing gaat hij heel ver: hij leert
het klassieke Chinees, hij kleedt zich als een literaat, hij benadert ze met de Chinese
hoffelijkheidsnormen, hij verkondigt het evangelie in filosofische discussiegroepen.
Hij hecht ook meer belang aan de kwaliteit van de bekeerlingen dan aan de kwantiteit.
Maar ondanks dit alles moeten we erkennen: Ricci was zijn tijd ver vooruit, maar
aan de fase van de inculturatie was hij nog niet toe. Zoals J. Bettray schrijft in zijn
omvangrijk werk Die Akkommodationsmethode des P. Matteo Ricci S.J. in China:
‘Ricci heeft er niet aan gedacht, zoals moderne missiologen er graag naar streven,
dat eenmaal een Thomas van Aquino voor Azië en uit Azië moest komen om de
christelijke boodschap in het Aziatische denken een nieuwe vorm te geven’9. Maar
wel heeft zijn accommodatiemethode de inculturatie waarvan we boven enkele
voorbeelden hebben gegeven bevorderd. Tegen het einde van de Ming-dynastie was
de missie in China immers meer dan alleen maar verkondiging en acceptatie van het
christendom. Het was

8
9

Cfr. J.F. Schütte, Valignanos Missionsgrundsätze für Japan, Roma, 1958, II, p. 335 en vlg.
J. Bettray, Die Akkomodationsmethode des P. Matteo Ricci s.j. in China, Roma, 1955, p.
167.
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een ontmoeting tussen twee grote culturen, misschien een van de belangrijkste die
er ooit geweest zijn.
Elk cultuurcontact verloopt altijd in verschillende fasen. In een eerste fase
accepteert de ene cultuur alleen maar die elementen van een andere cultuur die
enigszins eigen cultuurpatroon passen10. In de omgang tussen individuen gaat het
niet anders: in de eerste plaats accepteer je de gedachten van anderen in zoverre ze
bij je eigen ideeën aansluiten. Pas in een tweede fase ga je overnemen wat niet direct
in je eigen patroon past. Maar vreemde ideeën en vormen worden zelden in hun pure
staat overgenomen, ze worden gereïnterpreteerd in termen van de eigen cultuur. En
de reïnterpretatie kan ver af staan van de oorspronkelijke betekenis. Steeds echter
gaat ze aan een eventuele overname of verwerping vooraf.
Bij de ontmoeting tussen het christendom en China zou dit interpretatieproces in
het volgende schema kunnen worden gevat. De jezuïeten, die hun opleiding in het
Westen hadden gekregen, waren doordrenkt van westerse ideeën en westerse
theologie. Om deze aan de Chinezen over te dragen, volgden zij de progressieve
methode van accommodatie, zij wilden hun ideeën in het Chinees verkondigen. Ze
moesten ze dus eerst vertalen. Om dat te doen, interpreteerden zij eerst, vanuit hun
westers-christelijke traditie, de Chinese taal, de traditie en het denken. Hierin
accepteerden of verwierpen zij op een selectieve manier bepaalde Chinese concepten,
ideeën of stromingen. Uiteindelijk presenteerden ze dan het christendom in een
geïnterpreteerde Chinese terminologie. Eenzelfde interpretatieproces speelde zich
af aan Chinese zijde. Het westers-christelijke gedachtengoed waarmee zij in contact
kwamen, was in het Chinees vertaald. Op hun beurt interpreteerden zij dat vanuit
hun eigen traditie en cultuur. Ook zij selecteerden, accepteerden of verwierpen
sommige ideeën. Wat ze in hun geschriften en in hun christelijke genootschappen
overnamen, was een geïnterpreteerd, een geïncultureerd christendom. Hoe verdoken
of onbewust dit inculturatieproces ook verliep - men was er zich niet eens van bewust
dat er zo iets als ‘inculturatie’ bestond - het is tot het volgend schema te herleiden:

10

Cfr. P.E. de Josselin de Jong, Contact der Continenten, Leiden, 1978, 69 en vlg.
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Het is een schema dat we niet te mechanisch mogen opvatten. Niet alleen de cultuur
of de taal, maar ook historische omstandigheden en persoonlijke ontmoetingen hebben
een niet onaanzienlijke invloed op de interpretatie. En bovendien, hoe beredeneerd
ze soms ook overkomt, de allerindividueelste motivatie waarom iemand een ‘barbaars’
geloof aanvaardt of verwerpt, is meestal niet te achterhalen.

Actuele betekenis
Is er uit deze geschiedenis iets te leren voor vandaag, niet alleen voor China, maar
voor de hele missionaire onderneming, Europa inbegrepen? Als aanloop tot een
reflectie daarover zou ik drie vragen willen formuleren.
1. De eerste vraag betreft de opeenvolging van de verschillende fases van de
missionering en de rol van de missionaris daarin. Is de evolutie die we hier hebben
waargenomen en die tot inculturatie geleid heeft, een model om na te volgen? Dient
er eerst accommodatie en pas daarna inculturatie te zijn? Is de accommodatie het
werk van de missionaris, de inculturatie de taak van de ontvangende cultuur? Is de
rol van de missionaris die van een ‘conservator’ of die van een ‘katalysator’? Neemt
hij deel aan het inculturatieproces? En als er vooraf accommodatie moet zijn, wordt
het
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dan niet hoog tijd dat wijons daar eerst op toeleggen voor we ons op de inculturatie
storten?
Ik heb hier alleen willen laten zien dat er ten tijde van Ricci in China sprake was
van een zekere inculturatie van het christendom. Ik wil helemaal niet zeggen dat het
hier om een volledige, ideale inculturatie ging zoals men zich die nu voorstelt.
Bovendien was er ook veel weerstand. Zelfs de accommodatie kan bij bekeerlingen
weerstand oproepen: een reactie van ‘contra-accommodatie’. De missionaris wil het
christendom aan een andere cultuur of religie aanpassen, de bekeerling van zijn kant
wil zich echt bekeren, zijn leven veranderen, met zijn verleden breken en zich volledig
aan de nieuwe religie aanpassen. Hij verzet zich tegen een extreme accommodatie
die teveel op zijn vorige religie gelijkt: ‘Waarom moeten we ons aan ceremonies
houden die niet veel verschillen van de boeddhistische? We zijn toch christen
geworden?’. Zo hadden de jezuïeten de Chinese woorden tiantang en diyu
overgenomen voor ‘hemel’ en ‘hel’, termen die ook in het Chinese boeddhisme
voorkomen, maar een van de bekeerlingen verkoos de transliteraties ba-la-yi-suo
(voor paraiso) en yin-fo-er-nuo (voor inferno), omdat die volgens hem beter de
oorspronkelijke betekenis weergaven. Bij anderen dan bekeerlingen, bij niet-christenen
roept de accommodatie soortgelijke positieve of negatieve reacties op. Ricci's
accommodatie leidde tot een dialoog met de literaten die zijn ideeën en gedrag
bewonderden. Maar ze stootte ook op weerstand, vooral van de kant van de
boeddhisten, die hem van ‘diefstal’ beschuldigden: hij nam ideeën van hen over en
gaf ze een nieuwe betekenis. Dit alles betreft de eerste vraag: was de evolutie die we
waargenomen hebben, een model? Dient er eerst accommodatie en pas daarna
inculturatie te zijn?
2. Het tweede probleem betreft de orthodoxie. De manier b.v. waarop
confucianistische literaten de westerse opvatting van hemel en hel tot de hunne
maakten, kan de vraag oproepen: ‘Inderdaad, Paul Xu Guangqi en Leone Li Zhizao
hebben deze gedachte aanvaard, maar er treedt toch een grote waardeverschuiving
op. De gedachte aan hemel en hel is een morele stimulans geworden, haar
eschatologische betekenis heeft ze bijna helemaal verloren. Is zo'n verschuiving nog
wel aanvaardbaar?’ Het gaat hier om een acceptatie-met-accentverschuiving. Maar
er zijn op theologisch niveau nog andere soorten van inculturatie mogelijk.
Acceptatie-met-toevoeging bijvoorbeeld. Zo leidde ten tijde van Ricci de
wisselwerking tussen jezuïeten en Chinese christenen tot het idee van God als ‘Grote
Vader-Moeder’. God was niet alleen Vader, maar ook Moeder. Of er is
inculturatie-met-verwerping. Een Chinese bekeerling b.v. aanvaardde wel dat God
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de schepper was maar Adam en Eva waren niet de eerste mensen: de eerste Chinese
keizers behielden hun autoriteit als voorouders.
Deze voorbeelden roepen niet alleen de vraag op of de inculturatie dan nog wel
orthodox is, maar de vraag naar de orthodoxie zelf. Wat is orthodoxie precies? De
ene Waarheid heeft door de eeuwen heen toch verschillende uitdrukkingen gekregen.
Ten tijde van Ricci hoorde het tot de globale orthodoxie dat Adam en Eva de eerste
mensen waren geweest, maar wie neemt die opvatting in haar letterlijke betekenis
nog au sérieux? Tegelijk ondergaat de orthodoxie van de andere cultuur analoge
veranderingen: tegenwoordig worden de eerste keizers niet langer als voorouders
van de Chinezen erkend. Hoe moeten we dus de orthodoxie van deze reïnterpretatie
van het christendom beoordelen? Is er plaats voor experimenten? Moeten we niet
veel geduld aan de dag leggen? Mogen we ook minder orthodoxe elementen
aanvaarden of toelaten? En tenslotte, is de Kerk in Europa zelf wel altijd zo orthodox
als ze beweert te zijn?
3. Het derde probleem betreft de cultuur zelf. Ricci maakte een selectieve keuze:
binnen de grote Chinese cultuur paste hij zich aan de cultuur van de confucianistische
literaten aan, terwijl hij zich verzette tegen die van de boeddhistische monniken. Als
we dus aan inculturatie willen doen, moeten we eerst nog uitmaken in welke cultuur
we ons zullen incultureren. Over het algemeen beschouwen wij de Chinese cultuur
veel te monolitisch. Dat doen we toch niet met onze eigen cultuur? Ik bedoel: stel
dat een boeddhistische groepering uit Japan ertoe besluit deze progressieve methode
van inculturatie te gebruiken om beter haar leer in Europa te verspreiden. In welk
Europese denken moet ze zich incultureren: het marxisme, het christendom, het
existentialisme? Als ze zich aan het christendom wil aanpassen, in welke liturgie zal
ze zich incultureren: de katholieke of de protestantse? Die van voor of na het Concilie?
Welke religieuze kledij zal ze aannemen: die van de priesters van Mgr. Lefèbvre,
van de franciscanen of van de jezuïeten? Tot welke sociale groep zal ze zich richten:
de arbeiders in Italië, de wijnbouwers in Frankrijk, de industriëlen in Duitsland of
de Punkers in Engeland? Dezelfde vragen stellen zich steeds weer, ook voor de
inculturatie in de ‘Afrikaanse’, ‘Amerikaanse’ of ‘Aziatische’ culturen. Inculturatie
is niet altijd zo gemakkelijk als we soms denken. Het is gemakkelijker erover te
praten dan het te realiseren. Maar, zoals een vriend missionaris me eens zei. ‘De
Kerk is nog maar tweeduizend jaar jong!’ We moeten ons niet verbeelden dat we in
twintig jaar tijd alles kunnen doen.
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Informatica en computer in het onderwijs
J. Haers en H. Jans
De opmars van de computer brengt een onstuitbare maatschappelijke ontwikkeling
teweeg. een ware omwenteling, met verreikende gevolgen op alle niveaus van de
samenleving. De weerslag van die technologische innovatie op de organisatie van
de industrie en de dienstverlenende sector, op de werkgelegenheid, op het culturele,
sociale en privé-leven van de burgers, is al ettelijke jaren het onderwerp van vaak
gepassioneerde discussies, die in het beste geval het pro en contra zo evenwichtig
mogelijk met elkaar proberen te verzoenen1. Daarmee is ook onvermijdelijk de vraag
gerezen of, wanneer en hoe men de volwassenen van morgen met deze nieuwe realiteit
vertrouwd dient te maken: de vraag naar de plaats voor computers en informatica in
het (middelbaar/voortgezet) onderwijs.

Verworven en omstreden standpunten
In ten minste drie van onze buurlanden, de Duitse Bondsrepubliek, Groot-Brittannië
en Nederland, is de discussie - en ten dele de praktijk - al verder gevorderd dan bij
ons. Toen de Vereniging Wis- en Natuurkundigen van de KU Leuven in oktober
1983 een symposium over het thema organiseerde, was dr. L. Klingen van het
Helmholtz-Gymnasium te Bonn een van de voornaamste rapporteurs. Van hem
vernamen we dat eind 1982 reeds 40% van de scholen in de DBR over
computer-hardware2 beschikken en naar nog eens 16% was deze onderweg. De
inhoudelijke aspecten van de onder-

1
2

Cfr. H. Jans, Opmars van de ‘chips’, in Streven, april 1981, pp. 619-635 en Paul Casparie,
Automatiseren gebeurt niet met gezond verstand, in Streven, februari 1984, pp. 449-455.
Hardware heet het geheel van de materiële elementen van een computer: elektronische en
elektromechanische onderdelen, kabels en kringlopen voor de elektrische voeding en
onderlinge verbindingen, een centraal geheugen en hulpgeheugens, invoer- en uitvoerorganen
voor de informatie. Software slaat op het geheel van de programma's en het bijhorend
documentatiemateriaal zoals handleidingen en stroomschema's voor de werking van de
computer.
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wezen computerkunde werden door Klingen in vijf gebieden ondergebracht. Voorop,
als meest fundamentele dimensie, komt het onderricht in de zogeheten algoritmes3;
op de tweede plaats, het (leren) structureren van de - in te voeren - gegevens; op de
derde plaats, enig inzicht in en gebruik van de computer-hardware; ten vierde, een
beetje verrassend misschien, het socio-politieke probleem van de
gegevensbescherming; tenslotte de concrete toepassingen4. De prioritaire nadruk op
de algoritmes is o.i. volkomen gerechtvaardigd en ook vanuit pedagogisch standpunt
ten volle verantwoord. Om die reden gaan we in het tweede deel van dit artikel wat
uitvoeriger in op het algoritmisch denken, de harde kern niet alleen van de theoretische
maar evenzeer van de toegepaste computerkunde.
Er worden nogal wat andere argumenten voor de invoering van het
informatica-onderwijs gehanteerd, maar daar horen wel wat kanttekeningen bij. De
‘opmerkelijke belangstelling van de leerlingen’ kan van voorbijgaande aard zijn en
net zo lang duren tot het nieuwe eraf is. Het ‘boeiende gadget- en spelkarakter van
de computer’ mag niet blind maken voor het moeizame labeur van de informatica,
het vaak urenlange werken om een computerprogramma helemaal rond te krijgen.
Het ‘enthoesiasme van de leraren’ is vooralsnog niet algemeen, noch unaniem en
blijft - zoals uit het vervolg zal blijken, ten onrechte - veelal beperkt tot de kring van
de wiskundigen. De ‘groeiende druk van de computermarkt op de scholen’ dient
beoordeeld te worden als elke andere, door commerciële belangen ingegeven ijver.
De ‘bezorgde ouders die vrezen dat hun kinderen de computerkunde zullen missen’
zijn nog geen argument, maar wel een stimulans om te onderzoeken hoe nuttig of
nodig computer en computerkunde zijn voor het pedagogisch project van de school.
De eerste en beslissende vraag voor het onderwijs is: welke zijn de specifiek
pedagogische argumenten die pleiten voor de invoering van de informatica als nieuw
leervak? Informatica dient inderdaad gezien te worden als een vak apart, met een
welomschreven identiteit, die verder reikt dan het gebruik van nieuwe en boeiende
toestellen. Informatica onderwijzen betekent: de leerlingen vertrouwd maken met
de nieuwe denkstijl van informaticaverzameling en -verwerking die overal om ons
heen ingang

3

4

Wiskundig en/of logisch algoritme heet elke stelselmatige wijze (methode) van berekenen
of bewijzen, met behulp van conventionele tekens, symbolen en schema's, die geen enkel
beroep doen op de intuïtie of kennis van de mens bij de interpretatie ervan.
Ook in België liggen reeds plannen voor het vak informatica op tafel, waarin dezelfde accenten
worden gelegd. Hiervoor zijn ook reeds handboeken beschikbaar.
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vindt, zonder dat wij er ons van bewust zijn. Dit behelst naast het aanleren van
bepaalde technieken ter oplossing van problemen ook het confronteren van de
leerlingen met de nieuwe realiteit van de ‘geïnformeerde’ wereld, in het bijzonder
met de groeiende economische, politieke en sociale dimensies van dit fenomeen.
Heeft men eenmaal ingezien hoe breed het veld van de informatica is, dan is meteen
duidelijk dat ‘werken met de computer’ allerminst een techniek of een aangelegenheid
is die alleen wiskundeleraren of het wiskundeonderwijs zou aanbelangen. Informatica
is een vak apart, met eigen denkstructuren en een eigen aanpak om problemen op te
lossen, die ook bruikbaar is voor vele andere vakken. Het invoeren van de informatica
in het onderwijs brengt mee dat ook de didactische patronen in andere vakken ten
dele gewijzigd worden. Sommige handboeken doen reeds pogingen in die zin, doordat
zij bepaalde problemen zo structureren, dat ze voor een computerbehandeling vatbaar
worden. Bij deze ‘dienst-functie’ van de informatica hoort ook wat de Angelsaksers
computer assisted instruction (CAI) noemen: onderricht in een of ander vak met
behulp van de computer. Natuurlijk is het zo dat de informatica als techniek (van het
blootleggen van het algoritmische denken) goed past in het kader van de wiskunde,
waar algoritmen een bijna natuurlijke plaats vinden. Maar de heuse denkstructuren
kunnen en moeten iedereen bijgebracht worden en horen niet perse in het vak
wiskunde thuis. Dit zowel ruimere als multi-disciplinaire aspect van de informatica
verdient o.i. wel degelijk zijn plaats in het middelbaar onderwijs. Waar men de
computer kan gebruiken om problemen te helpen oplossen, zou men het moeten
doen, en de leerlingen bijbrengen hoe dat gebeurt. Het is een hulpmiddel, dat op zijn
niveau zijns gelijke niet heeft. Alleen dan kan men ook leren niet méér van de
computer te verwachten dan hij bieden kan: het zelfstandige denken van de leerlingen
mag niet in het gedrang komen. Gaandeweg leert men ook dat niet alle problemen
zonder meer vatbaar zijn voor een ‘computerbehandeling’.
Natuurlijk is het ook mogelijk, en in sommige gevallen allicht wenselijk, een stap
verder te gaan en de leerlingen ertoe te brengen ook zelf een creatief gebruik van de
computer te maken. Dat veronderstelt dan wel een initiatie in het algoritmisch denken,
de verschillende programmeertalen en het gebruik van voorhanden software.

Groot-Brittannië en Nederland
Afgezien van de VSA, is de verbreiding en het gebruik van de computer in het
middelbaar en lager onderwijs het verst gevorderd in het Verenigd
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Koninkrijk. Dat was in de eerste plaats te danken aan het feit dat twee instanties, de
BBC samen met Acorn Computers en Research Machines Limited, beide hard gewerkt
hebben aan het ontwerp van een op de behoeften van het onderwijs afgestemde
computer. Vervolgens hebben twee initiatieven het proces voorgoed aan het rollen
gebracht. In 1981 trok het Departement voor Handel en Industrie - met uitgesproken
en als geslaagd beschouwde commerciële bedoelingen - 4 miljoen pond uit om de
computer ingang te doen vinden in het voortgezet onderwijs. Een jaar later had de
Britse regering er 10 miljoen pond voor over om een soortgelijk programma te
lanceren voor het basisonderwijs. Op dit ogenblik beschikken de ongeveer 5.500
scholen van het voortgezet onderwijs over gemiddeld 4, ruim 1.500 van de 2.700
basisscholen over ten minste 1 computer. Het loont beslist de moeite even in te gaan
op een paar typische trekken van het in Engeland gevolgde beleid.
Van overheidswege werd, voor het gebruik in het onderwijs, de keuze open gelaten
tussen slechts een drietal computermodellen, alle van Britse makelij. Deze op het
eerste gezicht louter commerciële en zelfs protectionistische maatregel had evenwel
ook een gunstige invloed op de ontwikkeling van de software, bestemd voor het
onderwijs. Waar slechts een paar computermodellen in het onderwijs ‘toegelaten’
zijn, loont het de moeite om veel tijd, energie en geldmiddelen te besteden aan de
ontwikkeling van software. En juist dat is in Engeland gebeurd.
Onder de auspiciën van het in 1982 door de regering opgerichte MEP
(micro-electronics education programme) werden reeds een duizendtal programma's
met bijbehorende instructies voor het onderwijs geproduceerd en gedistribueerd. En
voor dat project zijn tot eind 1986 20 miljoen pond beschikbaar. Bij de ontwikkeling
van deze software draagt men er zorg voor dat de ideeën door de onderwijsmensen
zelf aangedragen worden. De uitwerking ervan wordt grotendeels aan de geroutineerde
programmeurs van de onderzoekscentra van een paar computerbedrijven overgelaten.
In de aldus ontwikkelde en aangeboden software kwamen ook reeds enkele betwiste
en betwistbare programma's voor. Zogeheten simulatieprogramma's van
oorlogvoering, van nationale of internationale economische competitie, waarin de
leerlingen met alle beschikbare middelen proberen hun tegenstander of concurrent
de baas te worden, werden al te simplistisch bevonden of van een op zijn zachtst
gezegd twijfelachtig opvoedkundig allooi.
Opvallend is ook dat in de aangeboden software de meeste programma's niet van
wiskundige aard zijn. Blijkbaar heeft men van meet af aan de
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indruk willen vermijden dat de informatica en computerkunde alleen of vooral bij
de wiskunde zouden horen. Het feit dat ze overal door docenten van verschillende
disciplines gegeven worden, heeft de computer assisted instruction ten zeerste
bevorderd.
Het gebruik van de computer in het onderwijs werd op twee heel concrete manieren
gestimuleerd. Het Ministerie van Onderwijs maakte zijn aanzienlijke financiële
tussenkomst bij de aankoop van de dure apparatuur afhankelijk van de voorwaarde
dat er op de school minstens twee leerkrachten een bijscholingscursus over de
computer volgen. In één jaar tijd volgde 10% van de onderwijzers en leraren zo'n
cursus. De computerproducenten van hun kant verkopen met hun computers ook de
bijbehorende software. Als zij goede en aangepaste software aangeboden krijgen,
blijken leraren gemakkelijker tot het gebruiken van de computer over te halen te zijn.
De meeste van de hier gemaakte opmerkingen kunnen wij nauwelijks beter afronden
dan met het advies dat de Nederlandse Adviescommissie voor Onderwijs en
Informatietechnologie in maart 1984 heeft uitgebracht. De nota handelde zowel over
de inhoud van de te onderwijzen ‘computerkunde’ als over de apparatuur die daarvoor
gebruikt kan worden. Het leervak ‘Informatie en Computerkunde’ zou alle leerlingen
van het voortgezet onderwijs twee dingen moeten bijbrengen: de beginselen van de
verwerking van allerlei soort informatie en een eerste kennismaking met de computer
zelf. De commissie vond dat het nieuwe vak niet ondergebracht moet worden bij de
wiskunde of andere exacte vakken. En wel om twee redenen. Vooreerst hebben de
doelstellingen van het vak te weinig aansluiting bij het leerplan van de wiskunde.
Vervolgens zou het nieuwe vak, mocht het meteen in de hoek van de wiskunde
geplaatst worden, bij voorbaat twee groepen leerlingen afschrikken: diegenen die
het nu al lastig hebben met die wiskunde, en de meeste meisjes, die relatief minder
belangstelling voor wiskunde hebben. En ook deze twee groepen zouden gebaat zijn
met een goede initiatie in de informatica en de computerkunde. Het voor alle
schooldirecties hachelijke probleem - waar het nieuwe vak in het uurrooster te plaatsen
- wil de Nederlandse commissie opgelost zien door wiskunde en Nederlands elk één
uur te laten inleveren. Beide vakken zouden op een aantal punten toch overlapt
worden door het nieuwe: de wiskunde door het abstracte en gestructureerde denken,
het Nederlands door de betekenis van de taal voor informatie- en
communicatieprocessen.
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Het algoritmisch denken
Wij zeiden reeds dat het algoritmisch denken de harde kern is van de informatica;
daartegenover is het gebruik van en de omgang met de apparatuur van secundair
belang. Wij willen hier dan ook niet verder ingaan op de meer technische aspecten
van een of andere programmeertaal, noch op het materiële functioneren van de
beschikbare toestellen. Onze bedoeling is de denkpatronen te verhelderen, die aan
het eigenlijke programmeren in de huidige generatie computers ten grondslag liggen.
Die denkpatronen zijn het waarmee de leerlingen in de eerste plaats vertrouwd moeten
worden gemaakt.
Een computer is enigszins te vergelijken met de ons allang vertrouwde automatische
wasmachine. Opdat zo'n machine behoorlijk zou functioneren, moet eerst de vuile
was in de trommel gestopt worden, de elektrische stroom aangeschakeld, het
waspoeder in het daartoe bestemde vakje aangebracht en de watertoevoer moet ‘open’
staan. Dan wordt, volgens de aard van het wasgoed, een programma gekozen en is
het gewoon wachten tot de machine het programma uitgevoerd en beëindigd heeft.
Het vuile sop en het spoelwater worden afgevoerd en men kan de schone was uit de
trommel halen. Eigenlijk gaat het met een computer net zo: men moet gegevens
invoeren, die volgens een programma verwerkt worden, met de bedoeling bepaalde
resultaten te verkrijgen.
Het grote verschil tussen wasmachines en computers zit hem natuurlijk in de
manier waarop met programma's omgesprongen kan worden. De wasmachine is in
hoge mate voor-geprogrammeerd: door een knop op een aangegeven stand in te
stellen, selecteert men een van de stereotiepe programma's. De computer laat de
gebruiker een veel grotere vrijheid. Tot op zekere hoogte kan de gebruiker zelf een
programma opbouwen, dat beantwoordt aan het probleem dat hij wenst op te lossen;
‘tot op zekere hoogte’, want ook in de computer komen voorgeprogrammeerde delen
voor. Het is nu juist over de manier waarop zulke door de gebruiker zelf ontworpen
programma's tot stand komen, dat wij het hier verder willen hebben. Voor het begrip
daarvan is de wijze waarop gegevens en resultaten respectievelijk in- en uitgevoerd
worden, van minder belang. Minder belangrijk is ook de concrete, materiële opbouw
van de computer zelf. Wij blijven hier uitsluitend stilstaan bij de denkpatronen die
bij het maken van programma's gehanteerd worden.
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Van probleem via algoritme naar programma
Om te beginnen moeten we goed inzien waar het precies om gaat. Ik wil een probleem
via de computer oplossen. Om dat te doen heb ik een procedure nodig, een
programma. Met ‘programma’ wordt bedoeld een reeks instructies (bevelen) in een
concrete programmeertaal, bestemd en ‘verstaanbaar’ voor deze bepaalde computer.
Maar tussen de oorspronkelijke probleemstelling en een uitgewerkt programma is
er een tussenfase: het opstellen van een reeks stappen die de oplossingsprocedure
bepalen. Dit is het eigenlijke denkwerk, dat nadien in een programma moet worden
vertaald.
Dit denkwerk is meestal een hele klus, waar nogal wat tijd en energie mee gemoeid
zijn: het is immers volstrekt nodig het gestelde probleem en de oplossingsprocedure
tot in hun kleinste details te analyseren en te formuleren. Het spreekt vanzelf dat dit
denkwerk slechts vat heeft op een bepaalde klasse van problemen, die nl. waarvoor
zo'n oplossingsprocedure kàn worden gevonden. En dat is nu juist de kern van het
algoritmisch denken: een procedure (een reeks instructies) opstellen, die eenduidig
en precies aangeeft hoe vanuit een gegeven beginsituatie bepaalde resultaten kunnen
worden verkregen. Die samenhang hebben wij gevisualiseerd in fig. 1.

Figuur 1

Nu kan de computer niet, wat de mens en zelfs een heel jong kind wél kunnen,
voorzien in de lacunes die bij de procedurebeschrijving mochten zijn opgetreden.
Letterlijk àlles moet in de procedurebeschrijving voorzien worden: onvoorziene
situaties of gebreken kan de computer niet op creatieve wijze verhelpen. Een algoritme
moet derhalve voldoen aan een aantal wezenlijke vereisten:
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1. Duidelijk moet worden vermeld wat de begin- en de eindsituatie zijn. Over welke
gegevens kan de computer beschikken en op welke manier worden ze ingevoerd: via
de bestanden, de monitor, het programma? Welke resultaten moeten afgelezen
worden? En op welke manier gepresenteerd?
2. De te doorlopen procedure, b.v. de reeks uit te voeren berekeningen, moet
ondubbelzinnig omschreven zijn. Dat betekent dat de procedure volledig dient te
zijn (alles moet voorzien worden), elke instructie moet ondubbelzinnig geformuleerd
zijn. Het algoritme moet uitgewerkt zijn tot in een voor de computer passende graad
van detail.
3. De procedure moet voor déze computer uitvoerbaar zijn.
Daar komen nog een paar andere vereisten bij, die op het eerste gezicht minder
wezenlijk lijken maar toch zeer belangrijk zijn:
4. Een algoritme moet ten minste vrij zijn van ‘redundantie’ (mag zichzelf niet
herhalen) en moet via een zo snel mogelijke weg de resultaten afleveren. Men noemt
dit ook wel het principe van de ‘economische luiheid’.
5. Een algoritme wordt het beste zo gestructureerd dat het doorzichtig en
gemakkelijk bespreekbaar wordt: dan kan het desgevallend ook gemakkelijk
aangepast, gecorrigeerd of gewijzigd worden.
In de praktijk is het meestal zo dat men het probleem opsplitst in een aantal
deelproblemen, die op hun beurt in weer een aantal deelproblemen opgesplitst worden,
die op hun beurt... tot een probleemniveau bereikt is dat overzichtelijk en gemakkelijk
te behandelen is. Pas in een volgende fase zal het nodig zijn die onderdelen met
elkaar te verbinden en aaneen te smeden. Men noemt dat: ‘gestructureerd
programmeren’ of top-down-analyse (fig. 2).

Figuur 2
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Het zijn nu juist deze handelbare probleemniveaus waar het ons verder om te doen
is: welke denkpatronen worden gehanteerd bij het zoeken naar oplossingsprocedures
voor dergelijke problemen?

De algoritmische denkpatronen
Voor de behandeling van die deelproblemen blijft het in de eerste plaats natuurlijk
heel belangrijk de invoer en uitvoer, de begin- en eindsituatie duidelijk te formuleren
en aan te geven op welke wijze in- en uitvoer dienen te gebeuren. Nadat wij dit
nogmaals herhaald hebben kunnen wij overgaan tot de beschrijving van de drie
belangrijke denkstructuren van het algoritmisch denken: sequentie, selectie en iteratie.
Sequentie. De denkstructuur van de sequentie springt bij de huidige generatie
computers dadelijk in het oog, en is er meteen ook een beperking van. De computer
voert een reeks bevelen uit, het ene na het andere, in volgorde: nooit worden twee
bevelen tegelijkertijd uitgevoerd. Het algoritme moet dus bestaan uit een reeks
instructies die de een na de ander uitgevoerd worden. Men spreekt van een sequentie
van instructies of sequentiële algoritmes. Een algoritme in sequentiële volgorde
formuleren komt ons soms moeilijk voor, omdat wij zelf zo gewend zijn verschillende
‘instructies’ gelijktijdig uit te voeren (b.v. wanneer wij een wagen starten). Een goed
voorbeeld van zo'n sequentiële procedure is het verwisselingsalgoritme. Stel dat we
twee steekkaarten hebben genummerd, elk met een naam: 1. Jan, 2. Piet. Gevraagd
wordt op de eerste steekkaart de naam Piet te schrijven en op de tweede de naam
Jan. Denk eraan dat telkens maar één naam mag voorkomen op een steekkaart. De
lezer kan voor zichzelf uitmaken dat hij zijn geheugen moet gebruiken - een derde
steekkaart dus - om de naam Piet te onthouden, nadat hij die naam in 2. heeft uitgewist
en door Jan vervangen. De naam Jan in 1. moet immers nog door Piet vervangen
worden.
Selectie. Vaak moet binnen de oplossingsprocedure een keuze gemaakt worden
tussen verschillende (maar telkenmale slechs twee) mogelijkheden, die het verdere
verloop van de procedure in de ene of de andere zin bepalen. Stel dat wij een
programma en dus eerst een algoritme willen ontwerpen voor de berekening van de
pensioenen, volgens alle thans geldende normen. Er zullen daarin een groot aantal
selecties dienen voor te komen: volgens de categorie (handarbeider, bediende,
staatsambtenaar...) waartoe de persoon in kwestie al dan niet behoort, volgens het
feit of hij al dan niet een volledige loopbaan heeft gehad, al dan niet door ziekte
gedwon-
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gen op vervroegd pensioen is gegaan enz. Van het ja of neen op al die selectievragen
hangt telkens een verschillend, verder verloop van de procedure af, die tenslotte tot
de berekening van dit bepaalde pensioen zal leiden.
Iteratie. Soms komt in een procedure een deelprocedure voor, die een aantal keren
herhaald moet worden. Een klassiek en eenvoudig voorbeeld daarvan is de invoer
van een lijst van 200 namen: 200 maal moet de deelprocedure ‘invoer van een naam’
toegepast worden. De iteratie behelst dus dat een bepaalde deelprocedure een aantal
keren hernomen wordt.
Hiermee hebben wij de drie fundamentele structuren of patronen beschreven
waarop het algoritmisch denken stoelt. De hele kunst of kunde bestaat er dus in een
oplossingsprocedure voor een probleem te formuleren, in een reeks selecties,
sequenties en iteraties; en dan nog liefst op een zo weinig ingewikkeld en zo efficiënt
mogelijke manier.

Visualisering van het algoritmisch denken
Om de overzichtelijkheid en bespreekbaarheid van het algoritme te bevorderen,
pleegt men de denkpatronen te visualiseren in makkelijk leesbare schema's.

figuur 3
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Een eerste, veel gebruikte vorm van symbolische voorstelling is de zogeheten
flow-chart-methode of stroomdiagrammentechniek. Daarin worden in- en uitvoer
(van gegevens en resultaten) door parallellogrammen, en de instructies door
rechthoeken voorgesteld. De sequentie wordt aangegeven door de verticale verbinding
van de instructies, de selectie door een gekanteld vierkant met aftakkingen in het
linker en het rechter hoekpunt, en de iteratie door een lus die een beperkt aantal
instructies omsluit. Figuur 3 geeft er een voorstelling van.
Een tweede, o.i. nog handiger methode is die van de
Nassi-Schneidermanndiagrammen: de instructies bevinden zich tussen twee
horizontale lijnen, de sequentie wordt door de verticale opvolging, de selectie door
een ‘wig’, de iteratie door een ingeschreven rechthoek weergegeven. Deze methode
is te illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld uit de wiskunde, de
oplossing van de kwadratische vergelijking van de vorm ax2 + bx + c = 0, die de
meeste lezers zich nog wel, misschien met gemengde gevoelens, zullen herinneren.
De wiskundige analyse/theorie van dit soort vergelijkingen leert ons dat hun
oplosbaarheid, d.w.z. het al dan niet gegeven zijn van reële wortels, afhangt van de
waarde van de zogeheten discriminant (D), D = b2 -4 ac. Is D kleiner dan nul, dan
heeft de vergelijking geen reële wortels; is D gelijk aan nul, dan heeft ze één reële
wortel (x = - b/2a); en is D groter dan nul, dan heeft ze twee reële wortels

Figuur 4
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Met deze wetenschap gewapend wordt het een koud kunstje, met behulp van een
paar instructies, sequenties, selecties, iteraties, een algoritme op te stellen voor de
oplossing van àlle tweedegraadsvergelijkingen. Dit algoritme ziet eruit als aangegeven
in figuur 4.
Zodra zo'n algoritme uitgewerkt is, wordt het mogelijk het te vertalen in een
programma van een concrete computer, in een concrete taal. Het is tenslotte met dit
programma dat de computer de berekeningen zal uitvoeren.
Natuurlijk kan men dit programma bewaren en in een geheugen opslaan, zodat
een volgende gebruiker/leerling voortaan alle kwadratische vergelijkingen kan
oplossen zonder dat hij er enig benul van heeft hoe zo'n programma tot stand gekomen
is. Maar zou het niet juist een pedagogische taak van het onderwijs zijn de leerlingen
wel enig inzicht daarin bij te brengen? Op die manier zouden zowel de onredelijke
angst of afkeer als het al even onredelijke ontzag voor (of blinde vertrouwen in) de
computer overwonnen kunnen worden.

Conclusies
Onze bedoeling was het concept van het algoritmisch denken te verduidelijken, en
vooral de denkpatronen van sequentie, selectie en iteratie die daarin gehanteerd
worden. Inzicht in die structuren verheldert o.i. ook het inzicht in het gebruik van de
computer, het nut of de noodzaak ervan en in de aard van de problemen die met de
computer opgelost (kunnen) worden. Dit algoritmisch denken is evenwel slechts één,
zij het fundamentele dimensie van het geheel van de informatica. Beide
beschouwingen brengen ons tot een paar conclusies of bedenkingen.
Enig voorbehoud is geboden ten aanzien van het wel eens ondoordacht en weinig
verlicht enthousiasme voor de computer: ‘het is toch vanzelfsprekend dat hij er moet
komen!’. Het geven van lessen in de informatica hoeft niet meteen of voor alles te
betekenen (zoveel mogelijk) toestellen of toestelletjes in de school binnenhalen.
Informatica is veel meer en allicht heel wat minder dan die materieel-kwantitatieve
benadering van het inderdaad gestelde en dringende probleem.
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Het overigens erg lezenswaardige en stimulerende werk van K. Haefner5 laat op dit
punt wel wat te wensen over. Ook deze auteur lijkt uit te gaan van het voor hem
voldongen feit dat de opmars van de computers niet meer te stuiten is, en dat derhalve,
wat hem betreft, de taak van het onderwijs erin bestaat zich daaraan ‘aan te passen’.
Een van de vragen uit de ‘alternatieve’ hoek, of nl. de nieuwe technieken niet ook
en inderdaad een verslavende uitwerking op de mens (de leerlingen) kunnen hebben,
blijft bij Haefner nagenoeg geheel achterwege.
Wij leven reeds volop, en de jonge mensen van nu komen zeker terecht in een
wereld waar de informatica een zeer verbreide manier van denken en doen, van
omgaan met informatie behelst. Op allerlei domeinen bieden de informatica en de
computer nooit geziene en onverhoopte kansen. Het zou niet wijs noch fair zijn de
jonge mensen die kansen te onthouden.
Het behoort o.i. eveneens tot het pedagogisch project van het onderwijs de
leerlingen enigermate in te wijden in - en voor te bereiden op - de verstrekkende
gevolgen van de toegepaste informatica op alle niveaus van het maatschappelijk
leven.
Vanuit opvoedkundig standpunt minstens even fundamenteel lijkt ons tenslotte
de niet te ontwijken vraag, of de nieuwe (algoritmische) denkstructuren wel zo
vanzelfsprekend zijn als vaak zowel in theorie als in de praktijk aangenomen wordt.
Wat geven wij prijs, als wij voortaan nog alleen die problemen de moeite van een
behandeling en een oplossing waard achten die in algoritmen geformuleerd en met
behulp van computers opgelost kunnen worden?

5

Klaus Haefner, Die neue Bildungskrise. Herausforderung der Informationstechniken an
Bildung und Ausbildung, Birkhäuser Verlag, Basel/Boston/Stuttgart, 1982. In dit werk bepleit
de auteur de bewuste aanvaarding en ontwikkeling van de ‘Homuter-Gesellschaft’, die zich
niet verkrampt in een vergeefse en frustrerende concurrentieverhouding met de computer,
maar de nieuwe situatie benut om de menselijke eigenheid en creativiteit meer of opnieuw
te benadrukken en te bevorderen. Daartegenover zou de ‘human-alternative Gesellschaft’
staan, die de nieuwe technieken gevaarlijk en zelfs slecht vindt en ze zoveel mogelijk wenst
te beperken en desgevallend te verbieden.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

942

Forum
Van Dalsum
‘Als ze willen weten wat ik gedaan heb, zoeken ze het maar op’.
J. Plekker, Albert van Dalsum, p. 17.
Albertus Wilhelmus van Dalsum, geboren op 4 januari 1889 te Nieuwer-Amstel,
overleden op 25 oktober 1971 te Eenigenburg. Acteur, regisseur, decorontwerper,
publicist, theaterleider, vooral kritisch tijdgenoot. Een monument van het Nederlandse
theater. En nu de eigen herinneringen aan zijn nadrukkelijke aanwezigheid op de
scène stilaan vervagen, komt een publikatie ons alle kenmerken en gebreken van de
onvergetelijke man nog eens voorhouden. Wat ook de betekenis op zich van dit
geschrift mag zijn, het is verblijdend dat Dal alvast ingepast wordt in het kwartet
groten van het Nederlandse theater. Na Willem Royaards (Top Naeff, W.R. De
toneelkunstenaar en zijn tijd, Den Haag, 1947) en Eduard Verkade (E.F.
Verkade-Cartier van Dissel, E.V. en zijn strijd voor een nieuw toneel, Zutphen, 1978)
is er thans een poging om Albert van Dalsum zo uit te tekenen dat zichtbaar en
begrijpelijk wordt wat hij op welke wijze en met welke middelen tot welk doel in
het Nederlandse theater tot stand heeft willen brengen tijdens de om en nabij 60 jaren
waaruit zijn artistieke bezigheid heeft bestaan1.
Zestig jaar lang op de planken, dat is niet niks. De lijst van zijn arbeidsvlijt, de
sprakeloos makende inventaris van alles waarmee hij zich heeft ingelaten, leest dan
ook meer als een spoorboekje waarin je als historisch geïnteresseerd lezer zelf
grotendeels de weg moet zien te vinden die Dal voor zichzelf heeft uitgestippeld. In
deze reisroute was hij beslist niet de meest veilige gids voor zichzelf; het heldere
inzicht van wat haalbaar was op een bepaald moment heeft nooit zijn wensen en
behoeften weten te verdringen om dat te ondernemen wat hij voor zichzelf
noodzakelijk achtte.
Zijn artistieke carrière doet dan ook, bij alle geleidelijke waardering en bij het
groeiende bewustzijn dat er een man met visie aan het werk was, erg grillig aan,
steeds weer verslagen door de conjuncturele tegenwerking, zijn onvermogen in
financiële zaken, zijn afwezigheid van enige zin voor compromis, zijn obsessie met
een vinden en uitwerken van een esthetische en maatschappelijke functie van het
theater in de veranderende tijden, zijn subjectieve speurtocht om de theaterkunst te
integreren in een persoonlijke ethisch-religieuze behoefte. Zijn eerste contact met
het theater als vak is gebeurd onder Willem Royaards; het bracht hem diens vermogen
tot muzikaliteit van tekst en zegging bij die hij nooit meer kwijt is geraakt en die
hem, gevoegd bij de eigen affiniteit voor het dramatische vers, eenzijdige interesse
opleverde voor theatraal lyrisme. Jaren later, zich aftekenend in de bestendige aan-

1

Jan Plekker, Albert van Dalsum. Man van het toneel. Een theaterdocumentaire, De Walburg
Pers, Zutphen, 1983, 287 pp., f 39,50.
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dacht voor de ensceneringen van Vondels Gysbreght van Aemstel (te vergelijken met
Verkades obsessie met de Hamlet-interpretatie), zal deze aanvangsscholing zich
neerslaan in de eindeloze varianten waarmee hij vooral de reien heeft bedacht, van
solistisch deelspreken over compartimenteren in groepen tot dansaccenten en ritmische
bewegingspatronen, en die in hun aanpak en uitwerking een internationaal spectrum
van onderzoek en vergelijking wettigen. Omdat hij al vlug Royaards regiemethodiek
te drillerig en te maniakaal vond, schakelde Dal over naar de Nederlandse realistische
school, die met regisseurs als Jan C. de Vos, W.P. de Leur, A. van der Horst tot
vandaag ondergewaardeerd is gebleven. Tegelijk nochtans werkt hij reeds in 1911
mee aan de produktie van H. Roland Holst-Van der Schalks Opstandelingen, een
lyrisch massaspel, zangerig-didactisch, geëngageerd-maatschappelijk, dat
opstandigheid-inschoonheid predikt. Het heeft er veel van weg dat Dal omstreeks
deze ervaring zichzelf vindt en bepaalt: talige schoonheid en ethische idealiteit dienen
tot een theatrale synthese gebracht. Hij zal nooit ophouden deze belijdenis te
verkondigen en in praktijk om te zetten; zijn generatie zal het hem niet gretig afnemen.
De ervaring met Verkades Haghespelers in het begin van de jaren 20 geeft hem
gelijk in zijn afkeer van Royaards concept. Royaards gaf niet zo veel om het gehalte
van het repertoire, als het hem maar in staat stelde een vrijwel dogmatische
stijlopvatting door te zetten; het eclectische, uit alle windrichtingen samengewaaide
drama-aanbod werd even zo vaak naar de hand gezet van een geprefabriceerde
esthetica. Het drama deed er nauwelijks wat toe; de vorm moest het herkenbare
handschrift van de regisseur uitstallen. Verkade daarentegen kiest zijn repertoire zeer
zorgvuldig en tast daarin de mogelijkheden af om met een telkens zich wijzigende
esthetische obsessie zijn constante behoefte aan inzicht in het menselijke wezen van
alle tijden te belijden. Dat wordt zeer beslist ook Dals watermerk: de uniciteit van
de voorstelling wordt verantwoord door het intellectuele concept van de regisseur,
dat middels een dienende vormgeving betekenis wil presenteren. Esthetische
oppervlakkigheid en artistieke bravour bij Royaards, ethische diepgang en artistieke
subtiliteit bij Verkade, ethische onmiddellijkheid en artistieke theatralisering,
uitvergroting, monumentaliteit bij Van Dalsum. Dit drieluik is aanvechtbaar als je
het op elke afzonderlijke produktie wilt overdragen, maar als kenmerkend streven
van een grandioos trio Nederlandse theatermakers lijkt het me als werkhypothese
voor een geschiedenis van het Nederlandse theater in deze 20e eeuw niet zonder
enige geldigheid.
Dal, in wezen ongeschikt om zijn monomane obsessie ook als leider van een
gezelschap te bewijzen, heeft het één enkel seizoen geprobeerd met een eigen troep,
Het Oost-Nederlands Toneel, (1929-30), dat zich in Arnhem vestigde, hetgeen al
meteen betekende dat het niet lang zou bestaan. Hij speelt er wel Evreïnow (De
komedie van het geluk), Brecht (Driestuiversopera), Jonson (Volpone) en O'Neill
(Liefde onder de olmen). Dit programma, dat thans te uitsluitend als een dramatische
selectie wordt opgevat, kan niet los gezien worden van de militante status die Dal in
die jaren veroverd heeft, die van leider en woordvoerder van de nieuwe generatie
acteurs. Hij gooit zich volop in de strijd om de nieuwe expressie. Elementen daarvan
zijn zijn grote persoonlijke inzet voor de Duitse expressionisten (reeds in 1919
ensceneert hij voor de studenten van de Amsterdamse Toneelschool Paul Kornfelds
Verführung, nadat hij in 1915 de theatertheorie van Kandinsky voor zichzelf ontdekte
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en interpreteerde), zijn geestdrift voor wat zich in de Sovjetunie ontwikkelde als
theateridee (hij schrijft in diverse tijdschriften over Meyerhold en Taïrow,
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reeds in 1924, en hij zal fragmenten van Taïrows in het Duits gepubliceerde boek
Das entfesselte Theater vertalen, naar mijn weten de enige vertaling die van deze
invloedrijke tekst in het Nederlands tot vandaag bestaat), zijn actieve belangstelling
voor de antinaturalistische tendensen in het theater, die hem herhaaldelijk (Vrouwe
Emers grote strijd, W.B. Yeats, 1921; Nataraja, C. De Dood, 1925) tot experimenten
met masker, mime en plastische dans leidt, zijn nooit vergeefs aangesproken
bereidwilligheid om als regisseur van massaspelen op te treden (b.v. Ichnaton, C.
Graadt van Roggen, Utrecht, 1926; Gas I, G. Kaiser, 1928; D.16.M.M., Delft, 1928)
waarin hij zijn natuurlijke behoefte aan maatschappelijke getuigenissen verbond met
grootschalige theatraliteit.
Tussen 1929 en 1953 (op 1942 tot 1945 na, toen hij weigerde lid van de
Kultuurkamer te worden wat hem automatisch tot illegaliteit dwong) is hij nooit meer
uit de leiding van een gezelschap weg gehouden, telkens echter samen met anderen.
Zo wist hij zijn artistieke visie mee in te brengen terwijl hij toch niet diende op te
komen voor de financiële en administratieve karweien. Wat Dal uit de Eerste
Wereldoorlog heeft geleerd en wat hem in zijn artistieke volwassenheid determineert
is wellicht dat het theater antwoord moet geven op de menselijke verschrikking, op
de maatschappelijke ontwrichting, op de uitgeholde normen. Kundig theater maken
volstaat niet langer; het theater moet een geweten tonen. Deze universele nood drukt
hij uit in een alsmaar toenemende internationalisering van zijn theatrale techniek;
Hollands mannetjesmaken is er niet meer bij. Bewust en methodisch zoekt hij naar
de kern van dramatische figuren, knipt alle randversierselen ongenadig weg, knutselt
aan een wijze van spreken die de realiteit uitvergroot, een wijze van bewegen die de
marionet als uitgangspunt heeft, een wijze van figuurvorming die de beeldmetafoor
in visionair spel omzet (b.v. de vaak aangehaalde silhouet van Dals personagecreaties
als wraakvogelfiguur). Psychologie wordt niet versmaad (alvast niet nadat hij August
Desfresne als mededirecteur wint) maar de essentie van zijn spelopvatting ligt toch
meer in het overschrijden van grenzen, niet in het respect voor herkenbare
doorsneelieden.
Dit ethisch fundament, dat aanzet tot en verantwoording van een artistiek
expressiepatroon wordt, zal hij nooit loslaten. In de jaren 30 wendt hij deze
persoonlijke regie- en acteerstrategie aan om stelling ne nemen tegenover de dingen
van de actualiteit. Het is de periode die tot vandaag het beste in het geheugen van
Nederland is gebleven, maar ze is stellig niet meer relevant dan alles wat er aan
voorafgaat of erop volgt. In Amsterdam regisseert hij of treedt op in actuele drama's
die zich met de veranderende tijden bezighouden (Misdadigers, F. Bruckner 1931;
De affaire Dreyfus, H.J. Rehfisch-W. Herzog, 1931; In de groene papegaai, A.
Schnitzler, 1932; Ph. A.E.A., F. von Unruh, 1933; Othello, 1935; De beul, P.
Lagerkvist, 1935; Macbeth, 1937; Don Carlos, Schiller, 1938). Stellingname tegen
de rassentheorie, tegen het nazisme is meer dan evident; de N.S.B. provoceert rellen
en de rechtse pers doet verontwaardigd, maar Dal wijkt niet. Het is een pijnlijk
verschil met wat zich in Vlaanderen in deze jaren voordoet, waar Joris Diels in
Antwerpen een vrijblijvend, speels blijheidstheater maakt of Staf Bruggen zich
uitlevert aan nationalistisch dagapplaus. In Vlaanderen ontloopt het theater de
actualiteit, Dal ploft het er midden in. Het Nederlandse theater komt er nooit meer
van los. Of Dal alleen hier verantwoordelijk voor is, blijft nog ongewis, maar niet te
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ontkennen valt dat sedertdien de betrokkenheid van het theater op en met alles wat
zich maatschappelijk voordoet, een blijvend kenmerk is.
Dal (die zich als onderduiker, net als Verkade, met huiskamertheater in le-
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ven houdt) behoort mede tot het handvol kunstenaars die na 1945 een nieuwe structuur
en een nieuwe kunstcode willen doorzetten. Bij START en bij het ATG is hij op het
toppunt van zijn kunnen als acteur, nu de jeugdige overaccentuering geweken is voor
rondere, meer ingevulde, steviger personages. Hij zal echter niet overlopen naar de
gezapigheid, hij blijft trouw aan zijn overtuiging dat het theater niet gebaat is met
realistische natekening van mensen en toestanden. Hij raakt met deze stelling meer
en meer in de verdrukking en hij vereenzaamt, het sterkst wellicht nog als hij na
1953, toch wel ondankbaar uitgerangeerd en tegen zijn aard in bij de Haagse Comedie
ondergebracht, zijn blow-up-stijl afweegt tegen de koele underacting-manie van het
nieuwe Den Haag. Tot het laatst in touw, schrijft hij ook hartige, steekhoudende en
heldere dingen over medestanders en tijdgenoten. Hij is daarin beslist een uitzondering
onder de theatermakers; bij hem was op vanzelfsprekende wijze de behoefte aanwezig
zich ook in geschriften te uiten over wat verband houdt met het theater.
Dal heeft ook met mijn leven te maken. In 1946 zag ik hem te Antwerpen als Rabbi
Gamaliël in F. Werfels Paulus onder de Joden, uitgebracht door START, in de regie
van A. Defresne. Zo kort na de oorlogservaring, in een Antwerpen dat niet erg te
lijden leek onder de verdwijning van zijn Joodse medeburgers, daalde Dal het
sober-monumentale Jessnertrapdecor trede na trede af en bij elke pas, in de ritmische
distributie van de indringende verscadansen, drong de symbolische volheid van dit
personage dieper en dieper in het bewustzijn van het aanwezige publiek binnen. Dal
is, op basis van zijn hunker naar het leven, altijd bezig geweest met vragen m.b.t. de
dood. Zijn hele code kun je interpreteren als een poging om het geheim van het leven
gestalte te geven en zo hints aan te reiken over wat het verhinderen van leven
(sociaal-maatschappelijk, ideologisch-politiek, dramatisch-theatraal,
religieus-metafysisch) fundamenteel betekent. In 1942 is hij formeel ook tot de
roomskatholieke kerk toegetreden. Tijdschroniqueurs voeren vaak de soms ietwat
pedante nadrukkelijkheid in zijn getuigen daarop terug, maar ik geloof veeleer dat
deze dimensie tot Dals essentie behoort, zowel binnen de geloofsomschrijving als,
voor het grootste deel van zijn leven, daarbuiten. Theater was voor hem in eerste en
laatste instantie iets om voor zichzelf, als exponent van een tijd en een streven, uit
te maken wat leven te betekenen heeft. Een extreem geluk dat sommige kunstenaars
daar nog in slagen ook.
In hoeverre nu slaagt Plekker in zijn reconstructie van Dals artistieke en menselijke
groei, een ‘inventaris van een legende’? Er is uiteraard geen recept aan te wijzen
waarmee een artistieke biografie feilloos tot stand kan worden gebracht. Een
acteursleven is complex en avontuurlijk, en dat niet enkel naar de buitenkant; wat
Van Dalsum, een zo monumentale figuur, overeind heeft gehouden in dit zo
veeleisende bestaan, is zijn gedrevenheid. Zijn ‘oeuvre’ valt niet te benaderen als
het niet omstandig gereconstrueerd wordt: de veelheid, de verscheidenheid, de
geleidelijkheid, de stugheid, de exclusiviteit, de volharding. Er is altijd het risico dat
het mozaïek van een rollenbestaan bij elkaar gelijmd wordt om een vooropgestelde
visie hard te maken en te bevestigen, en weg te laten wat tot de dagdrukte behoorde
waarmee nochtans de acteur het zure brood wint. Plekker is veeleer pragmatisch. Hij
baseert zich nagenoeg uitsluitend op de kritische receptie en vult dit af en toe aan
met gesprekken die hij met medestanders en tijdgenoten heeft gevoerd. Zo ontstaan
de randlijnen van een niet onwaarschijnlijk beeld, ofschoon het m.i. nu reeds iets te
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affirmerend uitvalt voor wat zich als historische smalltalk m.b.t. Dals opvatting,
streven en slagen heeft verspreid en in
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stand heeft gehouden. Maar of het ook waar is, of waar in de dimensie waarmee
Plekker het hier aanbiedt? Dit werk pretendeert geenszins een definitief beeld van
Dal te geven. Het wil wel stenen aandragen voor een hopelijk correcte versie die
wetenschappelijk verantwoord de historiografische interpretatie zou uitwerken.
Het is echter de vraag of dit werk nog eens zal worden overgedaan. Is de aandacht
en de werkkracht (om over het geld nog te zwijgen) aanwezig om meer dan één
biografische publikatie mogelijk te achten? Deze waslijst die opsomt wat er gebeurd
is, wat een gebeurtenis was, zal wel niet zo vlug worden ingehaald en voorbijgestoken
door een benadering die het om impulsen, criteria, normen, behoeften te doen is, die
samen het grondvlak vormen waarop alle artistieke feiten pas enige verantwoording
krijgen. Verder is er nog nauwelijks iets bekend over wat nu precies de artistieke
middelen waren waarmee Dal de effecten heeft bereikt die nu zo overdadig als
resultaat in de receptieteksten vallen aan te treffen. Dit boek is beslist geen flodder.
Het is beslist geen druksel dat vlug en veel verkocht wil worden. Het laat niettemin
te veel buiten beschouwing, niet uit onmacht of onwil, maar omdat de bedoeling van
Plekker zich beperkt tot het uitschrijven van de resultaten van Van Dalsums streven,
zich niet richt op het opsporen van de diepere aanleiding tot de wijze waarop hij
gewerkt heeft evenmin als op het zorgvuldig aanreiken van de artistieke middelen
die hij daarvoor heeft ingezet.
Dal, wie het in zijn leven altijd om een ernstige theaterkunst begonnen was, die
nooit zomaar theater heeft gemaakt omdat hij daarmee aan de kost wist te komen,
die altijd functie, waarde en zin voorop heeft geplaatst, heeft er recht op, te worden
ondervraagd naar zijn diepste wezen. De bevindingen die dan aan de dag kunnen
komen, kunnen een oordeel over hem en het theater waarin hij werkzaam is geweest,
alleen maar rechtvaardiger maken.
C. Tindemans

Apocriefen en pseudepigrafen: een gat in de markt
In de eeuwen rondom het begin van onze jaartelling heeft er, eerst in het laat-antieke
jodendom en daarna in het vroege christendom, een enorme produktie van
godsdienstige geschriften plaatsgevonden. Uit deze gigantische hoeveelheid is
uiteindelijk slechts een klein aantal opgenomen in de canon, de officiële lijst van
heilige boeken van Oude en Nieuwe Testament.
De laatste jaren is er, zowel in vakkringen als bij de geïnteresseerde leken, een
snel toenemende belangstelling waar te nemen voor die werkelijk kolossale groep
geschriften die buiten de Bijbel gehouden is. Het gaat daarbij om werken die vrij
dicht aanleunen bij gedachten of personen die in het Oude of het Nieuwe Testament
ter sprake komen, maar toch om een of andere reden geweerd zijn uit de officiële
lijst van gezaghebbende, heilige boeken. Zo is er bijvoorbeeld in het late jodendom
en het opkomend christendom een opvallend groot aantal geschriften in omloop
gebracht, waarvan de auteur de legendarische Henoch geweest zou zijn. In feite zijn
deze werken - waarvan er uiteindelijk een drietal erg beroemd zijn geworden - een
nadere uit-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

947
werking van zegge en schrijve één enkel bijbelvers: ‘En Henoch wandelde met God
en hij was er niet, want God nam hem’ (Genesis 5:24). Ook de naam Ezra was erg
geliefd; naast het bijbelboek met die naam circuleerden er in elk geval vijf, mogelijk
nog meer, geschriften die het auteurschap op hem probeerden terug te voeren. Men
publiceerde dus onder valse naam (pseudepigrafie) om aldus de schijn te wekken
dat het om het werk van een zeer gezaghebbend bijbels persoon handelde. Zo komen
we naast de hierboven reeds genoemde namen bijvoorbeeld ook Adam, Baruch,
Jozef, Mozes en Salomo tegen als auteurs van werkjes die je in de bijbeluitgaven
vergeefs zult opzoeken.
De laatste tijd nu worden opvallend veel van dergelijke pseudepigrafische
geschriften in vertaling op de markt gebracht. Soms betreft het de publikatie van een
enkel geschrift1, maar in toenemende mate ziet men series of verzamelwerken
verschijnen waarin de gigantische literaire produktie, die met name tussen de jaren
200 voor en 200 na Chr. heeft plaatsgevonden bijeen wordt gebracht. Zo kent het
Duitse taalgebied sedert enige tijd de bijzonder dure afleveringen van het
verzamelwerk Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit (JSHRZ)2. Dit
werk zal uiteindelijk vijf enorme banden beslaan, waarin de geschriften volgens
genre geordend zijn (b.v. historische en legendarische vertellingen; wijsheidspoëzie;
verhalende wijsheidsteksten; apokalypsen). In Engeland wordt de al meer dan zeventig
jaar oude editie van R.H. Charles, The Aprocrypha and Pseudepigrapha of the Old
Testament (2 dln, Oxford, 1913) op dit moment helemaal opnieuw bewerkt en
aangevuld; het eerste deel in dat nieuwe jasje is inmiddels verschenen. In de Verenigde
Staten werd in 1972 een gigantisch project op stapel gezet om te komen tot een geheel
nieuwe uitgave. Na ruim tien jaar is aan het eind van 1983 het eerste van de twee
delen verschenen3. Het is een monumentaal boek geworden dat in de komende
decennia ongetwijfeld tot de toonaangevende standaardwerken op dit gebied zal gaan
behoren4.
Maar ook in ons kleine taalgebied is men sedert een paar jaar begonnen met het
op de markt brengen van pseudepigrafische geschriften5, zij het op een wat minder
systematische wijze dan in het buitenland het geval is.
Uit hetgeen hierboven is geschreven zou gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan
dat het alléén zou gaan om literatuur die zich aan de rand van het Oude Testament
heeft gegroepeerd. Dat is echter geenszins het geval! Ook rondom het Nieuwe
Testament hebben zich talloze literaire creaties opgesteld.
1
2
3
4
5

Bijvoorbeeld: M.A. Knibb, Het Boek Henoch: het eerste of het Ethiopische boek van Henoch,
Deventer, 1983 (besproken in Streven, mei 1984, p. 758).
Onder eindredactie van W.G. Kümmel en uitgegeven bij Gerd Mohn, Gütersloh.
James H. Charlesworth (Ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Volume I, Apocalyptic
Literature and Testaments, New York, 1983, 995 pp., $35.
Een bespreking van mijn hand zal verschijnen in een van de komende afleveringen van
Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie.
De Pseudepigrafen 1 - Psalmen van Salomo, IV Ezra, Martyrium van Jesaja (vertaling M.
de Goeij), Kok, Kampen, z.j. (= 1980?), 106 pp.
De Pseudepigrafen 2 - Jozef en Aseneth, Apocalyps van Baruch (vertaling M. de Goeij),
Kok, Kampen, 1981, 144 pp. De Pseudepigrafen 3 - De spreuken van Pseudo-Phocylides
(vertaling P.W. van der Horst), de spreuken van Pseudo-Menanader (vertaling T. Baarda),
Kok, Kampen, 1982, 90 pp.
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De boeken die wij thans in het Nieuwe Testament aantreffen maken in feite slechts
een gering deel uit van het totaal aan geschriften dat in de vroege christentijd
circuleerde. Men kan dat niet alleen demonstreren aan de zgn. Apostolische Vaders6,
maar nog veel méér aan het grote aantal evangelies, brieven en ‘handelingen’ dat in
de eerste eeuwen van het christendom in roulatie werd gebracht, maar nimmer door
de kerk is aanvaard als Heilige Schrift. Het kan zijn dat zo'n geschrift was geschreven
in een taal die slechts voor weinigen toegankelijk was of dat het bestemd was voor
een kleine, geïsoleerd levende groep christenen. Dergelijke geschriften, waarvan er
sommige duidelijk afweken van de orthodoxe kerkelijke leer, kregen al spoedig de
aanduiding ‘apocrief’, hetgeen letterlijk betekent: ‘verborgen’. Waarom déze term
precies werd gekozen is ons helaas niet bekend. Het kan te maken hebben met de
kleine, selecte kring van lezers die werd beoogd; maar evenzeer kan die benaming
iets van doen hebben met de beslissing van de kerk om zo'n geschrift te negeren. De
publikatie in ons kleine taalgebied van een verzamelband7 met zeven apocriefe
evangeliën (pp. 16-101) en twee ‘handelingen’ (pp. 105-196) mag een primeur heten,
omdat vele van de erin opgenomen werken nog nooit eerder in het Nederlands zijn
vertaald. Naast heel korte geschriftjes, zoals het Evangelie van de Nazorenen, het
Evangelie van de Ebionieten, het Evangelie van de Hebreeën en het Evangelie van
de Egyptenaren, vinden we er het vrij uitvoerige Evangelie van Petrus en het zgn.
Proto-evangelie van Jakobus (ook wel bekend als De geboorte van Maria). Curieus
is ook het zeer omvangrijke Evangelie van Nikodemus, dat in feite een samenstel is
van drie lossen geschriften: de zgn. ‘Handelingen van Pilatus’, een werkje dat luistert
naar de fraaie titel: ‘Jezus' nederdaling naar het Dodenrijk’ en tenslotte de ‘Brief van
Pilatus’. Merkwaardig is het een briefwisseling te lezen tussen Jezus en de zieke
koning Abgar uit Edessa aan de Eufraat. De beide boeken ‘Handelingen’, namelijk
die van Petrus en die van Paulus, geven ons een uitstekend inzicht in wat christenen
toentertijd aan het Nieuwe Testament kennelijk vonden ontbreken. Elk van de in
deze bundel opgenomen geschriften is voorzien van een inleiding, die nader ingaat
op inhoud, tekstoverlevering, plaats en tijd van ontstaan e.d. Verwijzingen naar
bijbelplaatsen en het aangeven van alternatieve vertaalmogelijkheden zijn onder aan
de bladzijde opgenomen, hetgeen het irritante bladeren - zoals bijvoorbeeld in de
deeltjes Pseudepigrafen bij dezelfde uitgever - overbodig maakt. Steeds vindt men
ook een verwijzing naar de gebruikte en gezaghebbende teksteditie(s) waarop de
vertaling van het betreffende apocriefe boekje is gebaseerd.
We hebben hier te maken met uiterst boeiende lectuur. Dergelijke apocriefe
geschriften leggen getuigenis af van de vrome verbeelding van de eerste christenen.
De officiële kerk mag dan vaak achterdocht hebben gekoesterd tegen de
overleveringen die erin werden verwoord, het kerkvolk heeft steeds weer genoten
van het soms poëtische en miraculeuze, dan weer absurde van deze verhalen. Want
dat ze populair waren valt niet te loochenen. Dat ze nu overal ter wereld worden
herdrukt getuigt van een interessante ontwikkeling!
6

7

Een groep van vroeg-christelijke geschriften, ontstaan tussen 90 en 160 na Chr., die in
taalgebruik en theologie zeer nauw aansluiten bij het gedachtengoed van het Nieuwe
Testament. Voor een Nederlandse vertaling: Apostolische Vaders I en II (vertaling dr. A.F.J.
Klijn), Kok, Kampen.
Apokriefen van het Nieuwe Testament, deel I (vertaald, ingeleid en toegelicht onder
eindredactie van dr. A.F.J. Klijn), Kok, Kampen, 1984, 201 pp., f 29.
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Boekbespreking
Bijbel
Frans Van Bladel, Het Markusevangelie, Lannoo, Tielt/Weesp, 1984, 104
pp., BF. 298.
In 1979 kwam Tine Ruysschaert op het idee om het evangelie van Markus - dat zich
binnen de twee uur laat lezen - als één groot stuk woordtheater ten gehore te brengen.
Geen enkele van de toentertijd bestaande vertalingen leek haar echter volkomen
geschikt: de een was te plechtig, de ander te glad. Dat heeft Frans Van Bladel ertoe
gebracht om zelf eens te proberen de Griekse tekst zo getrouw mogelijk om te zetten
in een zo goed mogelijk in de mond en in het gehoor liggend Nederlands. Mijns
inziens is hij daar opvallend goed in geslaagd. Je merkt aan zijn vertaling echt dat
Markus een rasverteller is, die ongeveer alle mogelijkheden van het ‘simpele’ Grieks
(het zgn. koinè) uitbuit. Aan de vertaling kun je merken dat Van Bladel zich uitstekend
in dit oudste evangelie heeft verdiept. Zijn inleiding van slechts luttele pagina's (pp.
7-12) geeft op een prettig leesbare wijze alle belangrijke sleutels voor het ontsluiten
van de tekst. En ook de vooropmerkingen bij het daadwerkelijke proces van vertalen
(pp. 13-17) verdienen aandacht. Dat geldt zeker voor de theorie over de twee grote
pauzes (6:13 en 10:52), waardoor een zeer verrassend licht valt op de structuur van
het gehele evangelie. Speciale vermelding verdient dat Van Bladel het voor Markus
zo karakteristieke overspringen van indirecte naar directe rede in de vertaling heeft
bewaard, alsmede de zo typerende sprongen van de tegenwoordige naar de onvoltooide
tijd (bijv. 8:22-23).
Uiteraard zijn ook bij deze vertaling wel weer kanttekeningen te plaatsen. Zo zou
een verantwoording van de beslissing om Markus 7:19b ná vers 23 te plaatsen - op
zich geen slecht idee! - niet hebben misstaan. Zeer terecht heeft de vertaler geprobeerd
om klanknabootsingen en alliteraties vanuit het Grieks ook steeds in het Nederlands
weer te geven: de weergave ‘met een krijs en een kramp’ (Markus 9:26) is daar een
goed voorbeeld van. Soms echter ontstaat er ongewild een dergelijk rijm in onze taal
(bijv. ‘brood - boot’ in 8:14), terwijl het Griekse origineel daar twee woorden heeft
die totaal niets met elkaar van doen hebben.
Echt problematisch vind ik de weergave van Markus 10:5 (‘omwille van de sclerose
van je hart’). Van Bladel heeft hier uiteraard het Griekse sklèrokardian willen
behouden; en dan ziet men onmiddellijk het dilemma waarin men als vertaler continu
verkeert: moet in zo'n geval de gevende of de ontvangende taal het onderspit delven?
Deze vertaling van het Markusevangelie is als geheel een prachtig stuk werk; zij
scherpt het oog en het gehoor voor boeiende aspecten in deze vroegste visie op Jezus.
Hier en daar ontdekt men als lezer zelfs zinnen, waar men in andere vertalingen altijd
overheen heeft gelezen!
Hulde voor deze uitgave, die geïllustreerd is met reprodukties van houtsneden uit
TBoeck vanden leven ons heren Iesu Christi, in november 1487 te Antwerpen
gepubliceerd door drukker Gerard Leeu.
Panc Beentjes
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Kees Waaijman, Psalmen over de uittocht, Kok, Kampen z.j. (= 1983), 184
pp., f 22,70.
De redding van een groep Hebreeuwse slaven bij de Rietzee van Egypte heeft in de
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loop van Israëls geschiedenis aanleiding gegeven tot een groot aantal literaire
composities, niet in het minst in het Boek der Psalmen. Wat eens een historische
uittocht is geweest wordt op den duur symbool voor de vele persoonlijke
uittocht-situaties die mensen tijdens hun leven ondergaan of voltrekken: gered worden
van een wisse dood, ontkomen aan gevaren, door een zware crisis heenkomen of
bevrijd worden uit de Babylonische ballingschap. Op de inmiddels bekende wijze
heeft Kees Waaijman in dit boek een elftal psalmen uit het Psalter becommentarieerd,
voorafgegaan door twee poëtische teksten uit het boek Exodus, waarin de uittocht
centraal staat: het lied van Mirjam (Ex. 15:20-21) en het lied van Mozes (Ex. 15:1-18).
Veel aandacht is weer besteed aan de compositie van de (liturgische) gezangen
en gebeden, die ook helemaal in een eigen vertaling worden gepresenteerd. Bij tijd
en wijle is deze lastig of onbegrijpelijk. Zo heb ik bij voorbeeld moeite met de
weergave van Ps. 66:3 (‘Om je vele verweer zullen je vijanden zich verhelen voor
jou’, p. 31) of van Ps. 77:11 (‘Mijn vermurwing, die is de wijziging in de rechterhand
van de Opperste’, p. 59). Zo verbaast het mij ook dat de term ‘Tussenspel’, die
tamelijk vaak in de besproken psalmen voorkomt (Ps. 66:4.7.15; 68:20.33; 77:4.
10.16; 81:8), niet wordt uitgelegd. Mijns inziens had dat wel degelijk dienen te
gebeuren. Wanneer de auteur bijv. ten aanzien van Ps. 68:20 opmerkt dat dáár een
tweede deel in de psalm begint, vraag ik mij af waarom dan precies na dit vers de
term ‘Tussenspel’ valt. Een toelichting was hier zeker op z'n plaats geweest. Opvallend
vaak kom je in Waaijmans weergave van de Hebreeuwse tekst de naam ‘Machtige’
tegen als vertaling van elohiem (in Psalm 68 alleen al 30 maal). Een toelichting,
verklaring of uitleg van deze beslissing voor de gewone lezer heb ik nergens kunnen
vinden. Het woord elohiem - doorgaans vertaald met God - kan inderdaad in het
Hebreeuws functioneren als een soort superlatief; aangezien het merendeel van de
lezers daarmee niet vertrouwd is had het moeten worden uitgelegd. De algemene
indruk die er na het lezen van dit boekje overblijft is dat een aantal zaken ten onrechte
niet zijn behandeld. Dit gevoegd bij het ontbreken van bijv. ook een inhoudsopgave
wijst op een aantal slordigheden, dat eigenlijk niet nodig was geweest.
Panc Beentjes

Opnieuw vertaald. Bijdragen over de Groot Nieuws Bijbel, Nederlands
Bijbelgenootschap, Haarlem / Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1983,
61 pp.
Het verschijnen van de Groot Nieuws Bijbel aan het begin van 1983 heeft heel
verschillende reacties losgeweekt. Met name bij recensenten kwam een tamelijk
negatieve golf van kritiek los, die - zoals ik in het juninummer van 1983 in dit
tijdschrift heb betoogd (pp. 783-796) - niet altijd even gefundeerd en terecht was.
Omdat het publiek door dit soort kritiek nogal eenzijdig met deze nieuwe
bijbelvertaling werd geconfronteerd, wil deze brochure nogmaals - maar veel
uitgebreider dan in de GNB zelf mogelijk was - een toelichting geven op de
uitgangspnten en vooronderstellingen die aan dit vertaalproject ten grondslag hebben
gelegen. Of de bovengenoemde recensenten zich door deze nadere toelichting alsnog
zullen bekeren waag ik te betwijfelen. Daarentegen zou ieder die zich wat nader
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wenst te verdiepen in doelstellingen en werkwijze van de vertalers dit boekje moeten
lezen. Er zijn liefst 20 bladzijden met voorbeelden afgedrukt, waarbij elke uiteindelijke
vertaling van de GNB wordt beargumenteerd in vergelijking met de Statenvertaling
van 1637 (in de editie van 1977) en de NBG-editie van 1951. Waarom ook niet
consequent de weergave van de Willibrordvertaling (1975) is bijgeleverd is mij een
raadsel. Of is het - hetgeen ik in mijn bespreking van juni reeds opmerkte (p. 788)
ten aanzien van de deuterocanonieke boeken - omdat deze katholieke vertaling
volgens eenzelfde vertaalmethode tot stand is gekomen als de Groot Nieuws Bijbel?
Een beknopte literatuurlijst geeft mogelijkheden tot verdere studie; in het buitenland
is men kennelijk verder dan in ons taalgebied. Nogal merkwaardig overigens vind
ik dat nergens in dit boekje blijkt door welke persoon of personen de tekst is
samengesteld.
Panc Beentjes

C.J. den Heyer, De messiaanse weg, deel I: Messiaanse verwachtingen in
het Oude Testament en in de vroeg-joodse traditie, Kok, Kampen, 1983,
239 pp. f 39,50.
Hoewel het onderhavig werk heel goed als een ‘Christologie van het Nieuwe
Testament’ beschouwd zou kunnen worden, heeft Den Heyer met opzet een dergelijke
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titel willen vermijden. Het is de taak van ‘de Christologie van het N.T.’ een
beschrijving te geven van de wijze waarop de verschillende nieuwtestamentische
geschriften de betekenis van Jezus Christus, zijn leven, zijn lijden en sterven, kruis
en opstandig onder woorden brengen. In de meeste gevallen start zo'n onderzoek
met Jezus van Nazareth, om vervolgens aan de hand van de titels die hij krijgt (o.a.
Zoon van David) terug te zoeken naar parallellen in de oudtestamentische en
vroeg-joodse literatuur. Het N.T. laat er geen enkele twijfel over bestaan dat leven
en werk van Jezus van Nazareth alleen begrepen kunnen worden tegen de achtergrond
van de messiaanse verwachtingen die in zijn tijd velen in Israël inspireerden. Die
wonderlijke en boeiende wereld waarin Jezus leefde kan alleen in het juiste licht
gezien worden, wanneer we verder teruggaan in de geschiedenis en erin slagen de
wortels van het messiaanse verlangen bloot te leggen. Den Heyer bewandelt dus de
omgekeerde weg van wat doorgaans wordt gedaan. Hij maakt een studie van de
toekomstverwachtingen en heilsvoorstellingen in het O.T. en de vroeg-joodse traditie
- m.n. de rijk geschakeerde messiaanse verwachtingen in de zgn. intertestamentaire
periode - en zal dan in een volgend deel nagaan, welke van die verwachtingen en
voorstellingen in het N.T. extra worden benadrukt of juist zijn weggemoffeld. Zo
ligt er van begin af aan een erg interessant boek voor ons; alleen al het gegeven dat
de schrijver de zaak met behulp van een andere methode en via een andere invalshoek
ter sprake wil brengen verdient lof. Den Heyer weet zijn lezers op overtuigende wijze
duidelijk te maken dat het O.T. in feite slechts sporadisch spreekt over een messias
in onze zin: ‘Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat geen enkele tekst in het Oude
Testament waarin gesproken wordt over een “gezalfde” - een “messias” - werkelijk
messiaans uitgelegd kan worden’ (pp. 51-52). En om dit wellicht choquerende feit
aan te tonen gaat Den Heyer vervolgens ongeveer alle oudtestamentische passages
na, waarin volgens de christenen iets over de messias, en dus (ook) over Jezus, wordt
geschreven. Doordat hij de betreffende teksten voortdurend verbindt met hun
historische context binnen Israëls geschiedenis, krijgt de lezer tevens een heel getrouw
beeld van de ingewikkelde ontstaansgeschiedenis van het O.T. Ook aan de
intertestamentaire periode heeft Den Heyer uitvoerig aandacht besteed; hij heeft een
grote hoeveelheid belangrijk apocrief en pseudepigrafisch materiaal verwerkt en
becommentarieerd (Makkabeeën, Psalmen van Salomo, Ethiopische Henoch,
Qumran-documenten). Keer op keer wordt duidelijk dat zich op de witte bladzijde
tussen ons Oude Testament en ons Nieuwe Testament heel veel heeft afgespeeld.
Erg interessant is bijvoorbeeld de wijze waarop de formulering ‘de zoon des mensen’
vanuit Daniël in de Ethiopische Henoch een eigen dimensie heeft gekregen, maar
zeker nog niet fungeert als synoniem van ‘de Gezalfde’!
Een korte kanttekening zou ik alleen willen plaatsen bij de geciteerde literatuur.
Het wil mij voorkomen dat er wel erg vaak een beroep wordt gedaan op G. Kittel's
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, een project dat de laatste tijd toch
aan ernstige kritiek blootstaat. Opvallend ook dat een autoriteit als M. de Jonge
nergens geciteerd wordt als het gaat om het Testament van de Twaalf Patriarchen.
En hetzelfde zou gezegd kunnen worden ten aanzien van Deuterojesaja, waar het
uitstekende commentaar van W. Beuken, Jesaja II (P.O.T.) opvallend ontbreekt.
De joodse geleerde David Flusser heeft eens gepleit voor een joodse christologie
van het Nieuwe Testament. Mijns inziens zou deze studie daartoe een goed begin
kunnen vormen.
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Panc Beentjes

C.H.J. De Geus, De Israëlitische stad, Kok, Kampen, 1984, 155 pp., f 27,50.
Wie enigszins thuis is in het Oude Testament, weet dat het leven van de mensen die
we daarin tegenkomen zich grotendeels afspeelde in steden. Het is allang bekend dat
dit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Egypte, Syrië en Mesopotamië, kleine stadjes
waren met een gemiddelde oppervlakte tussen de 4 en 8 hectare.
Dit boek neemt ons mee op een boeiende tocht naar zulke alledaagse stadjes. We
worden geÏnformeerd over het nederzettingspatroon, de functie van de stadsmuur,
de stadspoort met zijn sociale functie, de betekenis van akropolis en citadel. We leren
vele interessante details over woonhuizen, voorraadhuizen, watersystemen en irrigatie
van terrasbouw. De religieuze gebouwen en installaties - die in oudere archeologische
stu-
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dies bijna altijd meer vóóraan staan - sluiten nu de rij. Het materiaal dat De Geus
(verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen) in deze studie verzameld heeft
beperkt zich tot de periode tussen ca. 925 en ca. 800 v.Chr. Dit tijdvak is archeologisch
bekend als IJzer II B, en lijkt steeds belangrijker te worden, nu archeologen minder
dan vroeger per se alles op koning Salomo willen laten teruggaan. Het boek is verlucht
met vele uitstekende tekeningen van Bart Oost, die de bijzonder goed leesbare tekst
een extra dimensie geven. Een zeer uitvoerige bibliografie (pp. 146-151) bevat alle
belangrijke literatuur van de afgelopen 20 jaar. Zoals bekend, is literatuur van vóór
dat tijdstip niet altijd even betrouwbaar, omdat echte vakarcheologen pas sedert
ongeveer twee decennia bestaan. Daarvóór waren het vooral theologen en semitisten
met hun welhaast aangeboren hang naar cultische interpretaties! Op een paar punten
zou dit fraaie boek mijns inziens nog verbeterd kunnen worden. Zo verbaast het mij
dat de auteur nergens een kaart heeft laten opnemen met alle in deze studie genoemde
steden. Niet elke lezer zal weten waar bijvoorbeeld de zo belangrijke stad Lachisj
gesitueerd moet worden. Ook een lijst met belangrijke archeologische termen zou
uiterst welkom zijn geweest (o.a. milio, nari, rechov). Bij een volgende druk, die ik
deze studie overigens van harte toewens, zouden ook de onderschriften bij de
tekeningen misschien eens stilistisch kunnen worden nagezien. Dergelijke details
mogen niet verhullen dat we hier te maken hebben met een publikatie die in brede
kring ruime aandacht verdient.
Panc Beentjes

Psychologie
Burrhus F. Skinner, Over gedrag, vert. van Maxim de Winter en Marion
Op den Camp, keuze, inleiding en annotaties van Willem van Hoorn en
Thom Verhave, Boom, Meppel/Amsterdam, 239pp., geb. f 52,00/pap. f
39,50.
Je hebt maar één idee nodig om succes te hebben in de Amerikaanse psychologie,
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moet W. Hunter ooit eens tegen de psycholoog B.F. Skinner gezegd hebben, en
blijkens de collectie artikelen die in deze bundel aan het Nederlandse publiek worden
voorgelegd lijkt het oeuvre van de laatste daarmee tamelijk correct gekarakteriseerd.
Wel heeft Skinner zich in zijn werk niet uitsluitend op het terrein van de zuivere
psychologie bewogen (zijn wonderlijke behavioristische ‘utopia’ Walden Two is
waarschijnlijk zijn meest bekende publikatie op het gebied van de cultuurfilosofie,
of liever de cultuur-technologie), maar uiteindelijk lijken die diverse uitingen toch
maar op een uiterst beperkt aantal gedachten terug te gaan, wier invloed ongetwijfeld
groot is, maar wier draagwijdte desondanks niet moet worden overschat. De diverse
aspecten van het werk van Skinner lijken in dit bundeltje op representatieve wijze
te zijn vertegenwoordigd. Na een tweetal artikelen over de toepassingen van Skinners
gedragswetenschap volgt een groot middenstuk over de theoretische achtergronden
van zijn psychologie (uiteraard altijd nauw verbonden met de empirie) en het geheel
wordt besloten met een aantal cultuurtheoretische beschouwingen, min of meer
aansluitend bij zijn Waldenboek en het meer recente Beyond Freedom and Dignity.
Interessant is de bundel zeker, al was het maar omdat de nauwe samenhang tussen
de verschillende terreinen van Skinners aandacht erin duidelijk naar voren komt.
Maar of hij met dit alles werkelijk wel een plaats verdient in een reeks
klassiek-wijsgerige teksten mag de vraag blijven.
Ger Groot

Politiek
Wolfgang R. Langenbucher, Ralf Rytlewski, Bernd Weyergraf, Hrsg.,
Kultuurpolitisches Wörterbuch. Bundesrepublik Deutschland/DDR im
Vergleich, J.B. Metzler, Stuttgart, 1983, 828 pp., DM. 48.
Geschikt in 220 trefwoorden (van Aberglaube tot Zynismus) is dit boek een poging
de beleidspolitieke, institutionele en pragmatische consequenties van de ideologische
en staatspolitieke scheiding van de beide Duitslanden ecyclopedisch op te vangen.
Het simpele feit dat voor elk van de lemmata een expert in dat precieze veld is
aangetrokken is al een leesprobleem, omdat de mentale opstelling t.o. elk van de vrij
verhitte aspecten een spectrale doorsnede van de nu eenmaal uit de Bondsrepubliek
gerecruteerde kenners inhoudt. Toch is het fundament van de hele opzet het sterkst
voor commentaar en kritiek vatbaar. De afkeer om het begrip kunst in de hedendaagse
opvatting van cultuur een vooraanstaande plaats en functie toe te kennen is immers
overal evident; cultuur fungeert veeleer als afvalprodukt van economische en politieke
macht en doctrine. De hele toon van de publikatie is de bevestiging van een vrij
demagogische opstelling van de samenstellers, gaat in tegen de encyclopedische
objectivering van een periode-beeld. Dan verrast evenmin dat de meegedeelde teksten
de tegenstelling tussen BRD en DDR versterken en bekrachtigen en dus ook het niet
langer overbrugbare verschil tussen de twee culturen. Als niet verantwoorde,
stilzwijgend als onderlaag gehanteerde dogmatisering en matrix lijkt me dit een
methodologische vergissing, omdat dit aspect op zich in de trefwoordenorde zelf als
te behandelen gegeven thuishoort.
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C. Tindemans

Literatuur
Jorge Luis Borges, Zeven avonden, vertaald door Barber van de Pol, Bezige
Bij, Amsterdam, 1983, 186 pp.
Kan men literatuur leven? Niet van literatuur leven of de literatuur beleven, nog
minder literair leven, maar de literatuur tot in de diepste vezel van het bestaan als
het eigen thuis, het land van herkomst en verworteling, als de eigenlijke
ontplooiingsruimte van de persoonlijkheid duurzaam ervaren? Dat kan, al is het
waarschijnlijk aan weinigen gegeven. En tot die weinigen behoort ongetwijfeld Jorge
Luis Borges; misschien is hij zelfs wel de primus inter pares onder hen. Want meer
dan wie ook is hij in de afgelopen vijftien jaar waarin zijn (late) internationale roem
zich vestigde tot de perso-
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nificatie bij uitstek geworden van een leven met de letteren. Hij las niet alleen de
wereldliteratuur (met een, voor een Argentijnse anglist voor de hand liggende nadruk
op de Spaanse en de Engelse letteren), maar schiep ook zelf een omvangrijk oeuvre,
waarin hij zich soms een heel eigen literatuur bedacht: recensies van nooit geschreven
boeken, herinneringen aan imaginaire werken en beschrijvingen van onbestaanbare
bibliotheken deden deze oud-bibliothecaris van de Nationale Bibliotheek van Buenos
Aires belanden in het onzekere tussengebied van feit en fictie waar de literatuur (en
zeker de Latijnsamerikaanse) zich op allerlei verschillende manieren en om allerlei
verschillende redenen zo goed op haar gemak lijkt te voelen.
Maar van fictie lijkt in deze bundel, een serie voordrachten die Borges in de zomer
van 1977 hield, geen sprake. Van literatuur daarentegen misschien wel des te meer.
Het lijken grotendeels geïmproviseerde voordrachten te zijn geweest, waarin Borges,
steunend op zijn geheugen, ‘van boek naar boek’ ging, zoals hij ergens zegt - ‘de
herinneringen zijn mijn gedachten de baas’. Herinneringen aan schrijvers, aan
versregels, aan oude of nieuwe, maar meestal oude bladzijden die willekeurig welk
onderwerp bij hem lijkt op te roepen; of het nu strikt literaire thema's zijn, zoals de
Divina Commedia of de Duizend-en-één-nacht, of daarvan ogenschijnlijk losstaande
onderwerpen als de nachtmerrie, het boeddhisme of de blindheid, direct resoneert
een heel register aan literaire boventonen mee; maar bovenal zijn het steeds weer de
grote klassieken die terugkeren: Dante, Homerus, Shakespeare, de Don Quixotte; de
klassieken die na een leven van lezen en herlezen overeind zijn gebleven en juist
daarin bewijzen klassiek te zijn.
Op dit netwerk van verwijzingen en herinneringen ‘van boek tot boek’ bouwt Borges
zijn overpeinzingen op. Overpeinzingen die zich ogenschijnlijk moeiteloos, maar
zeer gedragen en uitgewogen ontwikkelen en méér nog dan lezingen over of lessen
in literatuur getuigenissen zijn van een wijze waarop literatuur tot een bestaansvorm
kan worden. Misschien is Zeven avonden daarmee wel zoiets als een signatuur onder
het oeuvre en het leven van Borges. In dat geval is het een bekrachtiging die in de
meest waardige stijl is geschied (en op volkomen adequate wijze is vertaald, moet
men daaraan toevoegen).
Ger Groot

Armando, Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane, De Bezige Bij,
Amsterdam, 1983, 184 pp.
De hier gebundelde ‘verslagen uit Berlijn en Toscane’ van Armando zijn alle reeds
eerder in de NRC verschenen (zoals dat ook met de daaraan voorafgaande bundel
Uit Berlijn het geval was). Eerder dan verslagen zijn het bedachtzame impressies
van een observator wiens verwondering steeds weer opnieuw gewekt wordt, of het
nu is door de oorlogsherinneringen van de Berlijners, de zo bedrieglijke stilte van
het landschap van Toscane of de hardvochtige oordeelsvaardigheid van de jeugd.
Verwondering die soms (in het laatste geval) even tot boosheid neigt, maar meestal
haar vorm vindt in een met uiterste fijnzinnigheid, zelfs tederheid neergeschreven
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schetsen die stuk voor stuk kleine meesterwerken zijn. In zijn briljante notities betoont
Armando zich een uniek waarnemer en schrijver die, uitgaande van het genre van
de krantenkolom, zich een geheel eigen uitdrukkingsvorm heeft geschapen. Daarmee
staat hij, in het toch al rijk met kolomnisten gezegende Nederland, binnen dit genre
op een zeldzame, en eenzame, hoogte.
Ger Groot

Herman de Coninck, Over de troost van pessimisme, Manteau, Antwerpen,
1983, 256 pp.
Met een knipoog naar Boëtius' De consolatione philosophiae schreef H. de Coninck
voor Humo's extra boekenbijlage van november 1980 een voordracht met 20
lichtbeelden. De verzamelbundel essays begint ermee en het erop volgende opstel
over humor in de poëzie sluit er bij aan. H. de Coninck is ook de vertaler van sonnetten
van de Amerikaanse Edna St. Vincent Millay (1892-1950); hier presenteert hij een
biografietje van die ‘flippante jonge zegezekere vrouw’ die evolueerde na de tweede
wereldoorlog tot een ‘verzuurde hysterica’ maar tegen het einde van haar leven haar
inzinking weer te boven is gekomen. Het meeste aandacht krijgt Rutger Kopland (4
essays,
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ong. 50 pp.). Dat hij de favoriete dichter van de auteur is bleek al uit zijn opstel in
Kreatief (december '74) over Kopland en ‘de regelrechte grote gevoelens waar het
om gaat’, waarin Kopland tot de beste dichter uitgeroepen werd omdat hij de
voordelen van het nieuw-realisme combineert met die van de neoromantiek. De
overige essays handelen over poëzie van Vasalis, W. Smit, Jooris, Leeflang, Morriën,
Herzberg en Van Toorn. De Coninck schrijft zijn poëziekronieken niet vanuit een
academische, literairwetenschappelijke of didactische bekommernis, maar vanuit
het literair criterium dat een gedicht mooi moet zijn (p. 115), hoewel hij elders een
goed gedicht ook een beetje alles noemt: een mengsel van metafysica, stijl en ethiek
(p. 165). Met deze verzamelbundel oogt de uitgever ook naar het onderwijs door op
de achterflap te vermelden dat ‘ten behoeve van het onderwijs dit alles bovendien
zo helder en mooi en diepzinnig geformuleerd is, dat kopen goedkoper wordt dan
fotocopiëren’. ‘Ik zeg graag dat eenvoudig schrijven het moeilijkste is wat er bestaat,
een simpele spreektoon is bij voorbeeld een van de allermoeilijkste vormen’ (p. 215).
Dat is het credo van De Coninck bij het schrijven van en over poëzie. Men kan
daarover discussiëren, maar dat de auteur theoretische mist vermijdt kan ik ten zeerste
appreciëren.
J. Gerits

Gerrit Komrij, Dit helse moeras, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983,
247 pp., f 34,50/BF. 545.
Als columnist is Komrij geëerd en gevreesd, zoals hij als bloemlezer geloofd en
gewantrouwd wordt en als dichter het meest zichzelf is: ‘De dichter, heden, is een
zonderling. / Hij hangt de paljas uit voor zijn publiek. / Wat blijft: bezetenheid om
één, één ding. / De wonden die hij likt. En de muziek’ (Gesloten circuit, p. 59). In
de prozastukken, gebundeld in Dit helse moeras, kijkt Komrij weer met argusogen
rondom zich, doopt zijn pen in gal en noteert de ademnood van de jaren tachtig, de
idioterie van imbecielen op twee benen, de signalen van vertrutting, de cultuurloosheid
van de Nederlander, het simpeldom van ‘vrouwen tegen porno’, het jargon van
academici, politici en kunstcritici. Tussendoor gaan o.a. Meinkema, Tuchman, Aafjes,
Hamelink, D.F. Frank, Karel Roskam voor de bijl, wordt in 15 stellingen de
verhouding kunst, volk en overheid scherp gesteld, de zelfmoord in de 19de E.
doorgelicht en gefulmineerd tegen de onkunde van de Nederlandse toneelspelers.
Want na vertaler van toneelstukken is Komrij nu met Het Chemisch Huwelijk ook
zelf toneelauteur. Aanwezig in de bundel zijn natuurlijk ook de taalexperimenten
(‘verhalen’ b.v. waarin alleen a's, e's, i's, o's, u's voorkomen) waarvan Battus er in
zijn Opperlandse taal- & letterkunde enkele opgenomen heeft.
In Komrijs proza wordt een aanleiding, die als katalysator dient, omgezet in
taalvuurwerk, dikwijls zo virtuoos dat die aanleiding er verder niet meer toe doet.
Dat vuurwerk is fascinerend, spectaculair, gevaarlijk voor wie er te dicht bijkomt,
heel hevig oplichtend en zeer gebonden aan het ogenblik. Ook als hij moerasgas
aansteekt blijkt Komrij een prima vuurwerkmaker te zijn.
J. Gerits
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Pliet van Lishout, Leven met Emilie, Soethoudt, Antwerpen, 1983, 192 pp.
Pliet van Lishout (1920-1982) behoorde na de tweede wereldoorlog samen met
Lampo en Piet van Aken tot de redactie van het literaire tijdschrift De Faun. Die drie
auteurs, aangevuld met Daisne, Boon en Claus publiceerden in 1952 ‘Zes Vlaamse
novellen’. Van de genoemde schrijvers zou alleen Van Lishout niet doorbreken in
de literatuur al had hij in 1947 een bekroonde roman geschreven, De zaak Dr. Jaminez
(in 1967 herdrukt als Vlaamse Pocket). Postuum verscheen nu in 1983 Leven met
Emilie, een boek waaraan hij 20 j. geschreven heeft. Het is een roman over
vrouwenemancipatie zonder ‘zegeluitspraken’ (dit t.a.v. Maarten 't Hart), opgeklopt
feminisme (Hannes Meinkema cs.) of treurige ergernis à la Meulenbelt. Het is wel
een erg nadrukkelijke montage van '69 stukken uit een puzzel van 70' waarin het
leven van de merkwaardige vrouw Emilie geconstrueerd wordt. Korte stukjes over
de alleen op sterven liggende 90-jarige Emilie wisselen af met flash backs over haar
relatie met een dokter en een architect, haar huwelijk als ze 33 jaar is met de tien jaar
jongere Felix Welle, een kleine ambtenaar, twee wereldoorlogen, de dood van een
pleegzoon van Russische afkomst, van een lesbische vriendin in
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1918, een feitelijke scheiding van twee jaar na de pensionering van Felix, een
platoonse liefde voor een adellijke impotente pianist. Ook zichzelf als jong auteur
met ambitie heeft Van Lishout als personage in de roman binnengeloodst. Van Lishout
heeft duidelijk uit zeer veel materiaal, dat niet allemaal even functioneel genoemd
kan worden, een vrouw willen creëren, die een ideaalbeeld van vrouwelijkheid en
intellectuele en seksuele vrijheid is en toch heel reëel in de herkenbare maatschappij
van de eerste helft van deze eeuw gesitueerd kan worden. De nadrukkelijkheid warmee
dit gebeurd is belet mij deze roman vanuit literair standpunt een meesterwerk te
noemen. Anderzijds is de auteur erin geslaagd een manvrouw-relatie gestalte te geven
die een blauwdruk is van een gelukkige partnerrelatie, in een taal die uitstijgt boven
de clichés en slogans van veel subjectivistisch proza uit de jaren '70.
J. Gerits

S. Carmiggelt, Mag 't een ietsje meer zijn? De Arbeiderspers, Amsterdam,
1983, 442 pp., geïll., f 34,50 / BF. 545.
N.a.v. zijn 70ste verjaardag heeft Carmiggelt uit meer dan 40 bundels stukjes en 3
bundels gedichten een eigenzinnige keuze gemaakt, die hij op de flap presenteert als
een indirecte autobiografie. Carmiggelt is de journalist die uit dagelijkse
(ver)plicht(ing) zowat 10.000 krantenstukjes moet hebben geschreven en die het
cursiefje een erkende literaire status heeft bezorgd. Hij kreeg niet voor niets de P.C.
Hoofdprijs in 1977. C. de Ruiter die over het proza van Carmiggelt in 1979 een studie
gepubliceerd heeft in de Synthese-reeks, citeert een passage waarin Carmiggelt
zichzelf als een ‘doorloper’, geen ‘bemoeier’ typeert. Dat is wellicht de essentie van
Carmiggelts manier van schrijven: hij schrijft een verhaal zoals een cameraman een
tafereel filmt, zonder tussenbeide te komen. Carmiggelt zoekt zich ook niet te pletter
naar een pointe. Humor is voor hem geen vorm van lekenapostolaat met de bedoeling
de lezer een hart onder de riem te steken. De humor van Carmiggelt helpt zoals de
poëzie helpt in volgend vers van H. de Coninck: ‘Zoals je tegen een ziek dochtertje
zegt: / mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt / verdrietje, en het helpt niet; (...) /
zo helpt poëzie’. Carmiggelt is geen optimist, voortdurend moet hij constateren dat
narigheid zich stapelt op narigheid, maar die constatering is nooit echt bitter of wrang.
Sick jokes, gruesomes, cynisme zijn geen labels die passen bij Carmiggelt. De
anecdoten van Carmiggelt gaan over de gewone man, die Henk Spaan en Harry
Vermeegen nog altijd niet gevonden hebben, en tegen wie men toch aanloopt in elk
stukje van Carmiggelt.
J. Gerits

Literatuurwetenschap
Klaus Berker, Wissenschaft als Beruf. Zur Kritik literaturwissenschaftlicher
und verwandter Sinnproduktion, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 410
pp., sFr. 85.
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In wat zich als ‘Wissenskritik’ aandient en erg zelfzeker en niets of niemand sparend
doorheen de huidige wetenschapstheoretische, metatheoretische en
wetenschapssociologische theorieën stormt, stelt S. dat wat de theoretici (en wat op
zijn aambeeld belandt is niet het toevallige maar het fundamentele denken van Popper,
Feyerabend, Schelsky, Adorno, Apel, Habermas, Berger-Luckmann plus de hele
psychoanalytische richting) als sleutel tot waarheidsbepaling en als bewijs voor
zinsdefinitie vooropstellen, toch uiteindelijk neerkomt op een document van
zelfrechtvaardiging in cirkelgang. De basis van deze stoute beweringen vormt het
verregaand liberaal-filosofische standpunt dat belijdt dat de mens geen verabsolutering
duldt, dat de beroepsideologie van de wetenschapsdenkers een aantasting inhoudt
van de vrijheid van mentale beweging en opstelling, dat de wetenschap meer en meer
op de grenzen van haar functionele fundering stoot en dat er alle reden is om elk
nieuw ‘weten’ met skepsis te onthalen. Weliswaar wil S. deze activiteit niet meteen
verbieden of voor zinloos verslijten, maar hij vindt dat dit enkel behoort tot de
conjuncturele zelfbestendiging van elke generatie, zonder enig fundeerbaar recht op
blijvende geldigheid. Mag dit telkens weer tot verrassend en belangrijk
begripsvermogen leiden, voor een humane samenleving ontstaat daaruit geen algemene
zin. Dat moet dan uiteraard ook opgaan voor S.'s eigen denkakrobatisch
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nummertje, dat ondertussen massa's prikkelende argumenten bevat.
C. Tindemans

Walter A. Koch (ed.), Semiogenesis. Essays on the Analysis of Language,
Art, and Literature, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 565 pp., sFr. 85.
Deze 18 referaten van een Bochum-seminarie (1980-81) zijn alle schatplichtig aan
de pansociobiologische visie die W. Koch nu al jaren uitwerkt als een
benaderingsschema van alles wat met de cognitieve activiteiten van het menselijk
wezen te maken heeft. Als eigenzinnig uitloper van het structuralistische denken
heeft hij de fundamentele integratie van een aantal wetenschappelijke denkmethoden
altijd vooropgeplaatst en dat is dan ook een vast kenmerk van al deze bijdragen.
Tegelijk is er zoiets van een koerswijziging te merken. Waar de structuralistische
vraagstelling toch altijd principieel en methodisch uitging van een synchronisch
standpunt, staat thans een evolutief schema centraal zonder daarmee diachronisch te
worden. Koch zelf acht het niet onmogelijk van een nieuw paradigma te gewagen;
toch blijft de aandacht vooral gericht op het genesisproces. Deze aandacht spitst zich
toe op stellingen m.b.t. de ontogenesis van taal, aangepakt vanuit vele hoeken, zich
rechtvaardigerwijze richtend op de onderzoekbaarheid van het ontstaan van
competentie, en daardoor ook zich concentrerend (toch niet in Piaget-zin) op de
kindfaze. Daaruit maakt zich logisch ook de vraag los naar de omstandigheden van
de fylogenesis van taal, literatuur en kunst. Nogal wat universalistische beweringen
sneuvelen onder de genetische aanpak, evenzovele globale schema's brengen het hier
enkel nog tot fragmentaire samenhang. Het is al bij al een omstandig en overtuigend
pleidooi om bij alle structuralistische focalisering de oorsprong niet buiten de aandacht
te plaatsen, zoals een volwassene niet denkbaar is zonder eens kind te zijn geweest.
C. Tindemans

Theater
Rolf D. Krause, Faschismus als Theorie und Erfahrung. ‘Die Ermittlung’
und ihr Autor Peter Weiss, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 771 pp., sFr.
128.
Die Ermittlung, het als docudrama opgevatte toneelstuk (1965) dat P. Weiss ontwierp
op basis van het Auschwitzproces te Frankfurt, vormt in deze omvangrijke studie
niet het onderwerp van een literairwetenschappelijke benadering maar voegt zich
veeleer in een ideologie- en maatschappijkritische context in. De wezenlijke vragen
hebben dan ook meer te maken met methodologische problemen dan met al-dan-niet
definitieve interpretatiemodaliteiten van dit drama. Voorop staat het inzicht dat een
door de nazi's vervolgde en uitgedreven Duitstalige jood, Peter Weiss zelf, het nazisme
aan zichzelf beleefde, de receptie ervan in Duitsland en in zijn verblijflanden van
nabij meemaakte, na 1945 alle aandacht richtte op de manier waarop deze periode
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verwerkt werd en al deze ervaringen meeprojecteerde in zijn eigen versie van hoe
het mechanisme te Auschwitz op deze grondslagen functioneerde en thans (1965) te
interpreteren valt. Methodologisch is dit een wespennest. Alles draait om de vraag
hoe de situatie te reconstrueren waaruit, waarin en waarvoor deze tekst kon ontstaan.
S. ontwerpt hiervoor niveaus van objectiveerbaarheid m.b.t. de ontwikkelingsnuances
binnen de maatschappij (tijdens, na en thans) en van bewustzijnsprocessen binnen
de subjectieve kunstenaar; daaruit ontstaat in stap-na-stap-methodiek een
beperkt-expliciete theorie die de maatschappelijke ontwikkeling van het subject als
voorwaarde stelt tot enige haalbare biografische reconstructie. De imposant bereikte
conclusie luidt dan ongeveer dat Die Ermittlung op te vatten valt als een
verwerkingsprodukt van historische bronnen, gefilterd door de eigen biografische
problematiek, toegepast op de actualiteit en gericht op de dialoog met de publieke
opinie.
C. Tindemans

Detlev Kopp, Geschichte und Gesellschaft in den Dromen Christian Dietrich
Grabbes, Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 289 pp., sFr. 72.
Om Grabbe (1801-36) is het stil geworden, al ligt zijn werk in kritische editie ter
beschikking. S. wijt dit aan de erfelijke belasting van de nazi-filologen die in deze
toneel-
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auteur talrijke voorbeelden van nationaalsocialistische gezindheid meenden te
ontdekken en hem bovendien erg traditionalistisch analyseerden. Het gebrek aan
homogeniteit in Grabbes oeuvre levert beslist problemen op, evenals de
onmogelijkheid hem echt in te schakelen in een stijl, een school of een traditie. Was
dit meestal een argument om hem uniek te achten, S. wil aantonen dat precies deze
labiliteit een eigenschap van zijn tijdsbesef heeft uitgemaakt, van een generatie van
de oergang tussen classicisme, romantisme en een nog niet definieerbaar onbehagen
en verlangen naar het andere. S. pakt dit historisch-kritisch aan, stuk na stuk, legt
van elk drama de typerende onsamenhangendheid bloot en tracht, soms zelfzeker,
meestal aarzelend, alles te beoordelen als aftastmanoeuvres in een historisch proces
zodat de conclusie kan luiden dat, wil de bijzondere esthetische identiteit rechtvaardig
blijken, deze teksten opgevat moeten worden als esthetische objectiveringen van een
historisch-maatschappelijk gedetermineerd individu. Daarmee levert Grabbe
dramaturgisch en ideëel een evenbeeld van een periode die tussen cohesie en
verbrokkeldheid wankelt.
C. Tindemans

Joachim Schmidt-Neubauer, Die Bedeutung des Glückseligkeitsbegriffes
für die Dramentheorie und -praxis der Aufklärung und des Sturm und
Drang, Peter Lang, Bern/Frankfurt, 1982, 160 pp., sFr. 33.
In de ethische code waarmee de burgerlijkheid de realiteit en de utopie van mens en
wereld tracht te vangen, komt het begrip ‘Glückseligkeit’ in vele varianten voor; S.
onderzoekt de literairhistorische waarde en functie van deze term, niet om de
filosofische betekenis nader te bepalen maar om de hanteerbaarheid voor het drama
nauwkeuriger uit te tekenen. Behalve dat het begrip thuis blijkt te horen in de
rationalistische zelfbestemming van de 18e eeuw, blijkt het ook een sleutel voor de
nutsfunctie waarmee het nagenoeg vrijwel exclusief wordt beoordeeld zodat het
tevens een receptiefundamenteel criterium vertegenwoordigt. Dit utilitaristische
idioom determineert het nieuwere drama (Gottsched, J.E. Schlegel), wordt echter
vervangen door een ander receptief criterium, het affect, waarmee mede-lijden en
katharsis weer de tijdgenoot mogelijk worden gemaakt (Mendelssohn, Lessing)
waarna de Sturm-und-Drang-generatie het begrip onderbrengt in een doctrinaire
factor van het handelen als doel-op-zich (Herder, Lenz). Natuurlijk blijft de inhoud
daarbij niet ongeschonden maar het handhaaft zijn tijdswaarde: de harmonie van
bewustzijn en handelen in de zin van een morele zelfkennis, daarmee tevens een
ethisch draagvlak verschaffend aan de langdurige didactischpedagogische
bekommernis van zowel auteur als theater en publiek, tot lang in de 19e zoniet ook
in de 20e eeuw.
C. Tindemans

Charlotte Oberfeld-Heiko Kauffmann, Kinder- und Jugendtheater.
Werkstatt-Berichte, Peter Lang, Frankfurt/Bem, 1983, 92 pp., sFr. 23.
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Voor de bibliografie die probeert te vangen wat er aan uitgangspunten en stellingen
in deze tijd allemaal ter beschikking wordt gesteld, is deze verzameling doctrinaire
programmaverklaringen beslist nuttig en belangrijk. Het is een soort lijst waarin
telkens de vertegenwoordigers van soms sterk in werkwijze en doelgroep van elkaar
afwijkende gezelschapjes hun opvattingen uitschrijven en toch zonder uitzondering
radicale versies van maatschappijkritische behoeften variëren. Deze zelfafbeelding
van bondsrepublikeinse initiatieven is erg didactisch gefundeerd, is
volwassenenvorming op naïef niveau, schrijft wel doorgaans artistiek-pedagogische
intenties neer maar dramt in feite onverbiddelijk door.
C. Tindemans

Maria Verena Gilles, Byrons Dramen. Experimente mit dramatischen
Gestaltungsmöglichkeiten, Peter Lang, Bern/Frankfurt, 1982, 151 pp., sFr.
34.
Wordt Byron als auteur vandaag geherwaardeerd, zijn dramatische pogingen blijven
daarbij uitgezonderd. S. wil nagaan of dit ook terecht gebeurt. Byron blijkt veel
daterende ballastoordelen met zich mee te slepen die in de 19e eeuw niet los van een
ethischmorele beoordeling tot stand zijn gekomen. Wil S. de thematische fundamenten
van deze drama's nieuw bekijken, dan tracht zij tegelijk de vorm op de voorgrond te
plaatsen. Dat blijkt des te meer noodzakelijk om-
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dat de romantische auteurs zich over vormproblemen niet al te veel zorgen hebben
gemaakt, de lyrische inslag toch al overbeklemtoonden en zich door vigerende
opvattingen lieten leiden zonder zelf tot een overwogen of zelfs maar formuleerbare
andere organisatievariant over te gaan. S. wijst, nochtans nog niet afdoende, op wat
in Byrons dramatische oeuvre toch reeds kan worden onderscheiden als het
niet-erg-methodische knutselen met afwijkende vormgevingsconcepten, gekoppeld
aan zijn specifieke thematiek: het horrortopos, de lyrisch-dramatische mengvormen,
de episodenstructuur bij tegelijk een dogmatisch respect voor de klassicistische
onwrikbaarheid.
C. Tindemans

Kunstgeschiedenis
Meyer Schapiro, Style, artiste et société, Gallimard, Parijs, 1982, 445 pp.,
FF. 160.
Deze verzameling artikelen van de kunsthistoricus Meyer Schapiro belicht een van
de belangrijkste elementen van diens werk: de veelzijdigheid van methoden die in
het kunsthistorisch onderzoek moet worden aangewend om een reductionisme, zowel
van psychologische, sociologische als van filosofische aard, te voorkomen. Zo oefent
hij, met behulp van een aantal harde historische gegevens, op nuchtere, maar effectieve
wijze kritiek uit op Freuds intepretatie van Leonardo da Vinci en Heideggers
interpretatie van van Gogh, waarbij hij in het laatste geval zelf de psychologische
argumentatie niet schuwt. Een soortgelijke aanval onderneemt hij op de interpretatie
van de Nederlands-Vlaamse kunst, waarin wél de alledaagsheid en intimiteit van het
afgebeelde wordt benadrukt, maar totaal voorbijgegaan wordt aan de specifieke
betekenis van de daarin gebruikte symboliek. Zo'n symboliek is onuitputtelijk en we
kunnen er maar dieper in doordringen als we gebruik maken van alle kennis die ons
ten dienste staat: de geschiedenis, de psychologie, de sociologie, de folkloristiek, de
iconologie, enz. In deze zin toont Schapiro zich zeer wendbaar en legt hij zich
nauwelijks methodologische beperkingen op. Het gevolg daarvan is dat hij de
begrenzingen van de zgn. ‘strenge’ methoden haarscherp aan het licht weet te brengen.
Bovendien weet hij ons zo hoogst boeiende en erudiete commentaren en observaties
voor te leggen, zij het dat men zich natuurlijk altijd kan blijven afvragen wat het
resultaat geweest zou zijn als de commentator geen Meyer Schapiro geheten zou
hebben.
Charo Crego

Goethe, Ecrits sur l'art, samengesteld en vertaald door Jean-Marie
Schaeffer, Klincksieck, Parijs, 1983, 290pp., FF. 95.
C.G. Carus, C.D. Friedrich, De la peinture de paysage dans l'Allemagne
romantique, Klincksieck, Parijs, 1983, 172 pp., FF. 100.
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In 1983 nam de uitgeverij Klincksieck het gelukkige initiatief deze twee boekjes uit
te brengen, die allebei het karakter van een bloemlezing hebben. In de eerste van de
twee zijn, voorafgegaan door een interessante systematische inleiding van Tzvetan
Todorov, in chronologische volgorde teksten van Goethe opgenomen, waarin de
belangrijkste thema's van de esthetica worden behandeld: het kunstcriterium, het
classicisme, de verwerping van de imitatie, het probleem van de kunstgenres, enz.
In het tweede boek zijn de brieven van Carus over de landschapsschildering
bijeengebracht; daarin komen zowel de romantische als de wetenschappelijke mens
naar voren, want naast definities en termen die direct teruggaan op de meest zuivere
romantiek, treft men daarin ook een botanische beschrijving van de korstmossen en
een essay over de fysionomie van de bergen aan. Als appendix enkele teksten van
Friedrich.
Deze uitgave heeft echter niet alleen ‘archeologische’ waarde, maar beantwoordt
ook aan actuele vraagstukken in de esthetica. Want in deze tijd, die zich
post-romantisch of post-modern noemt, is het meer dan ooit noodzakelijk af te wegen
wát men dan wel meent achter zich gelaten te hebben en wáártoe men wil terugkeren.
De hier besproken bloemlezingen komen volledig tegemoet aan deze hernieuwde
belangstelling voor alles wat klassiek is; een predicaat dat men zonder enige twijfel
mag verlenen aan zowel het werk van Carus en Friedrich als aan dat van die andere
denker die in al zijn veelzijdigheid - zoals Todorov in zijn inleiding zegt - in zekere
zin al tot de modernen behoort: Goethe.
Charo Crego
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Een jezuïet in Centraal-Amerika
Carlos Rafael Cabarrus
Carlos R. Cabarrus, een Guatemalaanse jezuïet, is antropoloog. Van zijn hand
verscheen vorig jaar een analyse van de wordingsgeschiedenis van de revolutie
en de boerenorganisaties in El Salvador, Génesis de una revolución. Análisis del
surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador (Ediciones
de la Casa Chata, Mexico, 1983). Eerder publiceerde hij studies over de indianen
in Guatemala, in Panama, in Nicaragua. Het liefst zou hij op die weg voortgaan:
antropologische studie én veldwerk, en reflectie daarover. Maar zoals bij de
jezuïeten wel eens meer gebeurt, werd hij voor een heel andere taak bestemd:
de vorming van jonge jezuïeten in Centraal-Amerika. Om zich daarop voor te
bereiden, maakte hij een rondreis door Europa. Om van ons te leren hoe hij
zijn nieuwe taak moet opvatten? Uit het gesprek dat we met hem hadden, blijkt
veeleer wat wij van hem kunnen leren.
Redactie
Als ik mezelf moet voorstellen, moet ik eerst iets vertellen over mijn opleiding en
antropologische studies. Mijn doctoraat in de antropologie (Universiteit Mexico) is
gebaseerd op veel veldwerk: bij een indianenstam in Brazilië, bij indianen in Mexico
en in Guatemala; ik heb twee van hun Maya-talen geleerd. In Panama ben ik gaan
kijken naar wat de United Fruit Company onder de indianen aanrichtte. In 1975, nog
tijdens de revolutie, werd ik door het Sandinistische Front gevraagd een studie te
maken over de campesinos in Nicaragua; clandestien ben ik toen zelfs tot in een
hacienda van Somoza geraakt. Daarna ben ik een tijd in El Salvador geweest en heb
daar o.m. in de krottenwijken van de hoofdstad onderzoek gedaan over het politieke
gedrag van wat wel eens het Lumpenproletariat wordt genoemd (in plaats van
proletariado spreken wij van pobretariado: niet proleten, maar gewoon armen). Ik
ben gegevens gaan verzamelen voor een analyse van het ontstaan van de revolutionaire
boerenorganisaties. Dat is dan mijn Génesis de una revolución geworden. Mijn
theologie heb ik in El Salvador gedaan, in Aguilares. Ik was daar toen Rutilio
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Grande vermoord is; het was die moord die leidde tot de ‘bekering’ of ‘radicalisering’
van Mgr. Romero. We woonden daar met hem, met de equipe die hij daar gevormd
had, onder de campesinos. De dag voor hij vermoord is, had hij ons nog
gewaarschuwd: ‘Je moet hier weg, het wordt te gevaarlijk’. Ik zei hem: ‘En jij dan?’.
Hij was Salvadoraan, hem zouden ze niets doen. Dacht hij. Mijn professoren waren
daar o.m. Jon Sobrino en Ignacio Ellacuría1. Die theologie sloot heel nauw aan bij
de dagelijkse realiteit: wij woonden onder de campesinos, wij werkten met hun
comunidad, ik profiteerde van de vakantie om elders verder onderzoek te doen. Wij
geloven dat je maar aan theologie kunt doen als je reflecteert over wat er met de
mensen gebeurt, als je in de geschiedenis staat, zeggen wij met een groot woord,
maar dat is een heel concrete aangelegenheid. Mijn eindverhandeling was een soort
ecclesiologie voor Latijns-Amerika, waar Sobrino het altijd over heeft, maar ik was
bang dat er nogal wat ketterijen in zaten. ‘Nee’, zei Sobrino, ‘maar je riskeert je wel
heel dicht bij de rand’. Die scriptie vergeten we dus maar beter.
Ik was nog geen jaar priester gewijd (december 1976) of de provinciaal zei me:
‘Luister, je wordt overste van alle jezuïeten-in-opleiding in Centraal-Amerika, maar
uit El Salvador moet je weg’. Het was de tijd dat je overal in de stad muurteksten,
affiches, stickers op auto's zag verschijnen met de tekst: Mata un jesuita, sé patriota,
‘vermoord een jezuïet, wees een patriot’. Ik moest maar uitzoeken waar we naartoe
zouden trekken: Venezuela, Colombia, Mexico. Het werd uiteindelijk Panama voor
de novicen, Venezuela voor de theologiestudenten, en Mexico voor de filosofen. (Je
moet niet al je eieren onder één kip leggen). Maar Mexico heeft maar vier jaar
geduurd. Daar hebben ze te veel problemen met vluchtelingen uit de rest van
Centraal-Amerika, ze proberen de grenzen te sluiten en wij liepen het risico dat we
zouden worden buitengezet. Daarom zijn we nu naar Nicaragua gegaan, dat is voor
ons op het ogenblik de veiligste plaats. Het is de nieuwe generaal, P. Kolvenbach,
die die knoop heeft doorgehakt, dat geeft een idee van wat voor een man hij is. P.
Dezza, die Arrupe verving, en McGarry, een toenmalige generaal-assistent, die ons
nochtans heel genegen was, hadden gezegd: ‘Niet doen, de bisschoppen in Nicaragua
zien ons niet graag komen. Eerst ten minste om toelating vragen’. Maar Kolvenbach
zei: ‘Ga maar meteen, in januari’. De filosofen zullen nu stude-

1

Een gesprek met Jon Sobrino in Streven, juni 1984, pp. 785-793: God is niet in tijdschriften
te vinden. Een artikel van Ignacio Ellacuría in Streven, december 1983, pp. 207-219: Drie
kerken in Centraal-Amerika.
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ren aan de Universiteit van Managua, gesubsidieerd door de sandinistische regering;
wij maken uit wat we doceren, de regering subsidieert.
Nu heb ik weer iets nieuws gekregen: ik moet novicenmeester worden, zorgen
voor de allereerste opleiding van de jonge mannen die zich bij ons aanmelden. Ik
moet dus naar Panama. Maar eerst nog zien of ik een visum krijg en binnengelaten
word. Als dat niet lukt, is het toch wel een wenk van onze O.L. Heer dat ze me beter
aan mijn antropologisch onderzoek hadden gelaten. Ik heb nooit geweten dat er aan
een novicenmeester zo veel eisen worden gesteld. Want wat aan mijn benoeming
voorafging is toch een geschiedenis apart. Ik werd naar Rome geroepen, moest me
laten begeleiden door een jezuïet-psycholoog en werd op de rooster gelegd door
Dezza, Pittau, Dezza's vicaris, en alle assistenten, eerst door ieder afzonderlijk, daarna
door allen samen. Dat was een waar kruisverhoor, de omni re scibili et de quibusdam
aliis (over alles wat er te weten is en nog enkele dingen meer). In het Latijn. Wat
dacht ik over seks, moraal, politiek? Was ik bereid zelf het huis te schilderen? Zou
ik de novicen een politieke vorming geven? ‘Dat spreekt toch vanzelf’ - ‘Hoe bedoel
je?’ - ‘Zonder politieke vorming staat een jezuïet nergens. Een kandidaat die niets
afweet van de ellende van zijn volk, de inflatie, de werkloosheid, de corruptie van
de regering, kan bij ons niets komen doen. Ze moeten b.v. goed het marxisme kennen,
naïevelingen hebben we niet nodig. Kent ù het marxisme? Hebt ú Das Kapital
gelezen?’ Nee, dat hadden ze niet. Wat dacht ik over homoseksualiteit? ‘Ja, laat me
eens denken...’. Maar altijd hetzelfde: ik wilde iets uitleggen en ze sprongen al over
op een andere vraag. Ik zei: ‘Maar dat is hier een marteling, c'est une torture, ça!’
Nee, nee, het was maar een informeel gesprek. En we zijn in de lach geschoten. Als
ze me dan toch wilden, vroeg ik of ik eerst nog een jaar in Centraal-Amerika mocht
werken, dat leek mij de beste voorbereiding: werken in de geschiedenis, in wat er
buiten je eigen leventje gebeurt en niet direct in de persoonlijke biografie, waar de
vorming van jonge mensen toch vooral op neerkomt. Ik kreeg anderhalf jaar om in
Nicaragua te werken. Maar toen werd me gezegd dat ik eerst nog een toer door Europa
moest maken, ik moest maar eens een kijkje gaan nemen in Europa om me te
informeren. Ik zeg: ‘Zoveel geld, alleen maar om eens te gaan kijken?’. Later begreep
ik dat ze me in Rome nog eens terug wilden zien, de nieuwe generaal en de nieuwe
assistenten, die me niet kenden. Weer hetzelfde: wat dacht ik over geweld, over
politiek? Maar deze keer was het veel opener. Nooit werd me gezegd: ‘Niet doen’,
altijd alleen maar: ‘Goed, maar wees voorzichtig!’ Er was er zelfs een die me zei:
‘Wat je te doen krijgt, die opleiding van de
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novicen, het is de allerbelangrijkste taak die we iemand kunnen toevertrouwen’. Dat
was de eerste die me dat zei.
U is een neef van pater Pellecer, de man die ze in 1981 in Guatemala gehersenspoeld
hebben2. Weet u waar hij nu is, wat hij nu doet?
Hij is niet alleen mijn neef, we hielden van elkaar. Ik zal niet zeggen dat ik weet wat
liefde is, maar ik geloof dat hij meer van me hield dan ik van mezelf. Wat ze met
hem gedaan hebben is het ergste wat een mens kan overkomen. We hebben samen
gewerkt in Aguilares, later in Guatemala. Hij stond altijd gereed om me te helpen,
in de kleinste dingen en in grote. En nu zegt hij voor de TV dat ik een guerrillero
ben, dat ik hem tot de guerrilla wilde overhalen; ik zou een bankrekening hebben hij gaf het nummer erbij - waarmee ik wapens kocht voor de guerrilla. Ik kan je
verzekeren, in Guatemala waar ze dagelijks dertig mensen vermoorden, is dat geen
lachertje; als ik morgen naar mijn land terugga, ben ik een van die dertig. Het
raadselachtigste is dat hij nog leeft. Hij is nu getrouwd en werkt voor de regering.
Als personero, zoals wij zeggen, ze gebruiken hem als spreekbuis, nu eens voor een
minister, dan voor de president zelf. Hij is nooit alleen, altijd zijn er lijfwachten in
de buurt. Hij zegt dat hij zijn vader en moeder nog ziet, maar dat is niet waar. Hij
zegt dat hij vrij is, maar dat is niet waar. Helemaal in het begin heeft P. Pittau, de
afgevaardigde van P. Dezza, hem eens alleen gezien. Na hardnekkig aandringen van
de nuntius, die was werkelijk onwrikbaar, moesten ze dat op de duur toestaan. Maar
om de minuut stormde een van de wachten de salon van de nuntiatuur binnen waar
het onderhoud plaatshad, nota bene neutraal terrein. Pellecer had alleen maar aandacht
voor het apparaatje dat hem opgegespt was. Alles werd blijkbaar geregistreerd. Pittau
heeft hem een briefje in de handen gestopt: ‘Ben je vrij?’ Hij heeft alleen meewarig
geglimlacht. Ik ben in New York bij de psychiater geweest die destijds die collectieve
zelfmoord van die Manson-sekte in Guyana heeft onderzocht. Hij heeft ook het geval
van mijn neef onderzocht. Wij hebben samen zes uur lang video-opnamen van de
NBC-televisie bekeken. Optredens, interviews van mijn neef. Omdat ik hem zo goed
gekend had, kon ik hem helpen, zei hij, ik moest maar voortdurend spontaan reageren
op wat ik zag. Achteraf heeft hij me gezegd: als we die man ooit terugkrijgen, zullen
wij hem op onze beurt moeten hersenspoelen, anders pleegt hij zelfmoord. Hij had

2

Over het geval-Pellecer: Fr. Van Bladel, Hersenspoeling in Guatemala, in Streven, maart
1982, pp. 502-513.
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gevallen gekend in Argentinië waarbij ze een apparaatje in de hersenen hadden
ingeplant (zoals een pace maker voor het hart) dat onafgebroken dezelfde toon
produceert als het slachtoffer tijdens de marteling gehoord heeft. Op die manier
hebben ze geen lijfwachten meer nodig om de ‘patiënt’ onder controle te houden.
Hij had het zelf gezien bij de autopsie, zei hij. Omdat ik weet dat er bij dat soort
dingen in Guatemala ook altijd Argentijnen betrokken zijn, dat zijn de specialisten
in dat vak, vroeg ik of ze dat ook bij Pellecer gedaan hadden. Hij dacht van niet, die
heeft genoeg aan zijn lijfwachten. ‘Let maar eens op waar hij naartoe kijkt als hij
spreekt in het publiek. Altijd over de hoofden van de aanwezigen heen, naar achteren
in de zaal. Daar zitten de mannen die altijd bij hem zijn. Die dirigeren hem’. Het is
iets verschrikkelijks, demonisch. Een mens van wie ze een machine hebben gemaakt.
Hij heeft niet eens het recht te sterven. Ik bid vaak dat hij mag sterven. En het
verschrikkelijke is dat ik er hier zo over kan zitten praten. Marteling, vermoord
worden, je kunt er nog een zin aan geven, maar dit! Velen van ons zetten hun leven
op het spel, maar als we nu ook nog ons recht op de dood verliezen! Maar we wennen
eraan en dat is verschrikkelijk. Alle dagen hetzelfde, slachtpartijen, martelingen,
verdwijningen. Gaandeweg ga je er stoïsch op reageren. Je kunt niet anders of je
wordt gek. Maar die onverschilligheid of gelatenheid vind ik iets verschrikkelijks.
Andere jezuïeten en priesters zijn vermoord.
Pérez Alonso is vermoord omdat hij Pellecer in het ziekenhuis had gezien. Hij was
daar aalmoezenier, een hele zachte man, maar hij had Pellecer gezien. Dat was genoeg
om hem te doen verdwijnen. Fernando Oyos is in juni 1982 vermoord. Ten einde
raad wilde hij zich bij de guerrilla aansluiten en stond daarom op het punt de Sociëteit
te verlaten. De regel is: wie bij de guerrilla gaat, verlaat de Sociëteit. Je moet de
brieven lezen die hij in die weken naar Rome heeft geschreven, dan besef je voor
welke verscheurende keuze hij stond. Hij had het vertrouwen van de hele
Centraalamerikaanse jezuïetenprovincie, hij was een van de kandidaten voor het
provincialaat, maar hij wilde bij de guerrilla gaan. Hij kon niet meer anders. Hetzelfde
met Guadeloupe Carney, een Amerikaanse jezuïet die in september 1983 in Honduras
vermoord is. Een ongelooflijk geestelijk man, alle dagen drie uur gebed. Maar hij
werkte met de campesinos, werd aalmoezenier bij de guerrillero's, verliet de Sociëteit.
Niet omdat hij geen jezuïet wilde blijven, maar om de Sociëteit niet te
‘compromitteren’. Het dagboek dat hij nagelaten heeft en dat hij voor de boeren
geschreven
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heeft, is aangrijpend. ‘De armen, de boeren van Honduras hebben mij de ogen geopend
voor het evangelie. Met hen en voor hen wil ik sterven’. Dat klinkt misschien naïef,
hij was dan ook Amerikaan, maar hij was vijfenvijftig toen hij onder de armen ging
werken.
Altijd weer hoor je hier in Europa: wat moeten priesters bij de guerrilla gaan
zoeken? Maar de guerrilla, wat is dat? Het hele volk is in opstand, het zijn voor de
regering allemaal ‘subversieven’. Een christelijke basisgemeenschap is al guerrilla.
Want hoe gaat dat? Ze organiseren zich onder elkaar. Ze hebben geen priesters meer.
Dan zeggen ze: jij doopt de kinderen, jij zorgt voor de huwelijken, jij gaat in de stad
de communie halen, en als het leger komt, zeg je: ‘Ik ben hier verantwoordelijk’.
Dan maken ze jou van kant, maar moorden misschien niet het hele dorp uit. Kan een
priester die zich het lot van deze mensen aantrekt, zeggen: ‘Ik wil bij jullie zijn, maar
de guerrilla daar doe ik niet aan mee’? Terwijl zij zelf dagelijks hun leven op het
spel zetten. ‘Nee, een priester mag niet meedoen. De paus heeft gezegd...’. Geen
mens die dat begrijpt. Maar maak ze dat maar eens wijs in Rome. In de jezuïetencurie
misschien ja, maar in de andere curie: onmogelijk. Ik geloof, als ik in Guatemala
was, zou het voor mijn religieus leven, voor mijn menselijk bewustzijn verschrikkelijk
zijn als ik zou zeggen: ‘Nee, luister, ik doe niet mee’. Ze zouden zeggen: ‘Waarom
ben je dan hier? Je wil ons toch helpen, je wil je leven toch geven? Wat is dat anders,
priester zijn?’.
Als je ziet hoe dat concreet in zijn werk gaat, die strijd van hele groepen mensen
voor hun elementaire rechten, hoe ze zich communautair organiseren als christenen,
hoe kun je daar dan als christen, als priester, buiten blijven? Moet je je handen ervan
af houden? En al dat gediscussieer over marxisme...
Wat voor marxisme?
Iets heel anders dan wat jullie je daaronder voorstellen. Er zijn groepen die zich
‘marxistisch-leninistisch’ noemen, maar wat betekent dat? Mensen die zich groeperen,
gemeenschap vormen op basis van hun heel eigen cultuur, hun taal en hun diep
christelijke religiositeit, het is wel een heel heterodox marxisme, het zijn marxistische
ketters. Wat daar gerealiseerd wordt, is de heterodoxie van het marxisme. Om
verschillende redenen. Ten eerste, het zijn boeren, geen loonarbeiders of proletariërs
die er de motor van zijn. Ten tweede, hier is geen sprake van centraal kapitalisme,
maar van periferisch landbouwkapitalisme. Dat zijn al essentiële verschillen met wat
het orthodox marxisme voor ogen heeft. Verder het hele etni-
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sche probleem. In El Salvador kun je nog spreken van een klassieke klassenstrijd,
maar in Guatemala gaat het om een strijd tussen etnische groepen. Het orthodoxe
marxisme spreekt wel van het nationaliteitenprobleem, maar veel belang hecht het
er niet aan. In Guatemala is dat hét probleem. Vervolgens, in Centraal-Amerika, de
achtertuin van de VS zoals Reagan zegt, kun je nooit een socialisme realiseren zoals
in Tsjechoslovakije of Polen, daar hoef je in Europa dus niet bang voor te zijn. Verder,
en dat is kapitaal, de deelname van christenen. In een orthodox marxisme is er voor
christenen geen plaats; je weet wel: opium van het volk, aliënatie. Maar bij ons kun
je niets beginnen zonder christenen. Dat hebben de Sandinisten b.v. goed begrepen.
In heel hun sociaal-economisch project steunen ze de christelijke organisaties en
basisgemeenschappen. En een heel interessante ontwikkeling is dat ze dat ook in
Cuba, het dogmatische Cuba, beginnen te begrijpen. Zoals een Cubaanse bisschop
me zei: ‘Met de Nicaraguaanse revolutie zijn de relaties tussen kerk en regime bij
ons versoepeld. Nu de aartsbisschop van Managua, Obando y Bravo, de Sandinisten
de oorlog verklaard heeft, klapt alles weer dicht’. Met meer dan interesse volgen de
Cubanen wat kerk en christenen in Centraal-Amerika doen. Sommige christenen zijn
nog zo slecht niet als ze dachten. Leden van de ambassade komen ons voortdurend
vragen of ze Sobrino, Ellacuría kunnen ontmoeten, of ze basisgemeenschappen
kunnen bezoeken, ze hebben daar grote bewondering voor. Wij hebben het altijd
over de invloed die Cuba heeft in Centraal-Amerika, over de Cubaanse interventie
in Nicaragua, en het is waar: die is er. Maar het omgekeerde is ook waar: er gaat van
de christenen in Centraal-Amerika een positieve invloed uit op Cuba.
Wat voor opleiding krijgen de jongeren die zich bij de jezuïeten aanmelden?
We hebben jaarlijks zo'n vijftig kandidaten. Dat maakt dat we duchtig kunnen
selecteren. We nemen er maar vijftien aan. Omdat we vasthouden aan een heel
degelijke motivering en een heel strenge spirituele en intellectuele opleiding. Als je
ze vraagt waarom ze bij ons willen komen, krijg je steevast tot antwoord: ‘Ik wil de
plaats van Rutilio Grande innemen, ik wil leven als Mgr. Romero’. Dat hoor je telkens
opnieuw. Tegelijk beseffen zij dat zij daarvoor moeten studeren, vijftien jaar, dat ze
zich alleen zo op serieus werk kunnen voorbereiden. Ook profane vakken: economie,
ingenieursstudies. Theologie uiteraard en filosofie. De enige commentaar die ik in
Rome op ons studieplan kreeg, was: ‘Ongelooflijk veeleisend’.
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Van ‘mediatisme’, onmiddellijk de pastoraal in en niets dan pastoraal, is geen sprake.
Aan de andere kant, dat lijkt misschien paradoxaal, gebeurt die vorming in
voortdurend en direct contact met de realiteit. De novicen werken twee dagen in de
week aan de opbouw van basisgemeenschappen, van wijkcomité's, straten
schoonhouden, helpen bij het bouwen van huizen, praten met de mensen,
bijbelcommentaar geven bij wat er gebeurt. Zo leren ze wat een geduld dat vraagt.
Ze komen vaak binnen met een echt religieus-revolutionair elan. O.k. je wilt revolutie
maken, probeer eerst maar eens iets heel reëels van de grond te krijgen bij de
bevolking, daarna zien we wel. Dat werkt nog al eens ontnuchterend, heel heilzaam.
Veruit de meesten, 90% van hen komen uit arme, té arme milieus. Het is een gave
Gods dat wij ze bij ons krijgen, maar zoals altijd ook een kruis. Het vraagt veel werk
om ze bij te schaven, om ze de eerste jaren wat literatuur, geschiedenis, talen bij te
brengen, om hun de ogen te openen, zodat ze zien hoe het allemaal in elkaar zit. Ze
moeten leren dat het belangrijkste niet is dat ze met de armen leven, maar dat ze
meeleven met de strijd van de armen. Dat kun je om het even waar doen, in een
volkswijk, in het onderwijs, in studie en onderzoek. Niet zoals de ‘petits frères’ en
de ‘petites soeurs de Jésus’, dat is prachtig, maar dat is onze roeping niet, geloof ik.
Wij moeten organisch werken. Daarmee bedoel ik: we moeten contact hebben met
de volksorganisaties. Neem b.v. de boeken die ik geschreven heb. Die zijn niet voor
hen geschreven. Maar ik heb hun eerst gevraagd of ze me daarvoor vrij wilden laten.
Ik heb hun uitgelegd, dat die hen konden helpen in hun strijd. Pas toen ze zeiden:
‘Goed, als het dat is wat je bedoelt’, ben ik ermee doorgegaan. We moeten ons daarin
oefenen, in dat soort gehoorzaamheid aan het volk. We moeten niet zelf uitmaken
wat zij nodig hebben. Organisch meedoen met de strijd van de armen betekent dat,
wat je ook doet - of je aan de universiteit zit, boeken schrijft of tijdschriften uitgeeft,
een regeringspost bekleedt of onder de armen werkt - je altijd nagaat of zij dat echt
nodig hebben of erom vragen. Anders vind je altijd wel een alibi om te rechtvaardigen
wat je zelf wilt doen. Dat proberen we ook onze jonge mensen duidelijk te maken.
We leven in een volkswijk om het directe contact met de armen te bewaren, maar
we vormen ze ook academisch en wetenschappelijk. En ze beseffen dat dat belangrijk
is. In Rome waren ze verbaasd dat zij, in de verschrikkelijke situatie waarvoor zij
staan, nog met zoveel ijver Hegel en de rest willen bestuderen. Natuurlijk zijn er ook
dingen die ze niet graag doen. Bij voorbeeld naar de colleges gaan die we in
Guatemala en Panama hebben, colleges voor de haute bourgeoisie. We hebben er zo
eens twee naar Panama gestuurd. We hebben een soort hiërarchie, een prioriteitenlijst
van
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onze apostolaatswerken opgesteld en die colleges horen daar niet bij. Dan zeggen
ze: waar plaats je die colleges in dat project? Je leert ons dat evangelisatie en
bevordering van rechtvaardighed altijd hand in hand moeten gaan, dat we voor de
armen moeten werken en je stuurt ons naar die bourgeois-colleges. Ja, dat zijn zo
van die dingen die de gehoorzaamheid soms van je vraagt. Ze sputterden tegen, maar
ze zijn gegaan. Maar ja, ze hebben gelijk: die colleges zijn afschuwelijk. Dat van
Guatemala is echt het ergste wat we als jezuïeten hebben, ik kan het weten, want ik
kom er zelf vandaan. En dat kun je niet veranderen. De jezuïeten die er iets aan
zouden kunnen doen, zijn ofwel vermoord ofwel gevlucht of verbannen. Wat er zit,
blijft er zitten; de rijken en de regering vragen niet beter: ‘Zie je wel, wat zeur je
over vervolging? Er werken toch jezuïeten in Guatemala?’ Maar geen enkele andere
Guatemalaanse jezuïet komt het land nog binnen of hij verdwijnt.
Er zijn dus blijkbaar jezuïeten en jezuïeten. Dat wisten we al wel, maar is dat dus
ook zo in Centraal-Amerika?
Als je heel Latijns-Amerika neemt, is dat nog frappanter. Neem bij voorbeeld
Argentinië en Chili. Die zijn met de opleiding weer helemaal de traditionele toer
opgegaan, vooral in Argentinië, geen enkel contact met de reële, concrete situatie
van het land, een infantilisering van het jezuïetenleven, vind ik. Het ergste vind ik
nog dat de jonge mensen net zo denken als hun professoren, terwijl kritiek op
professoren toch altijd tot de goede traditie van onze opleiding heeft behoord. Brazilië
daarentegen, Bolivië, Venezuela, Ecuador in zekere zin, zelfs Colombia zitten op
dezelfde lijn als wij. Wat Centraal-Amerika betreft, is Guatemala het meest verrechtst.
In El Salvador, Nicaragua, Honduras is de provincie in haar geheel progressief3. In
Panama hebben we dat college, maar werken we ook onder de indianen en die
oriëntatie schijnt het op het ogenblik te halen. De leiding van de provincie, de
verantwoordelijken voor de vorming, de paters die onlangs naar de Algemene
Congregatie afgevaardigd

3

De eenparigheid schijnt in Nicaragua toch niet zo volledig te zijn als Cabarrus hier suggereert.
De auteur van de - zacht gezegd - merkwaardige reportage die begin juli in De Standaard
verscheen, wist een Spaans jezuïet, Santiago de Anitua, op te duikelen die de ‘volkskerk’ en
de ‘basisgemeenten’ nu precies niet zo erg genegen is. Nu ja, hij vindt de oecumene al des
duivels. Kort daarna was hij een van de tien buitenlandse priesters die het land werden
uitgezet. Van de open brief die de jezuïeten in Nicaragua op 5 mei jl. aan de bischoppen
schreven en die een heel ander beeld van de kerk en het land geeft dan dat van De Standaard,
wordt in de reportage geen melding gemaakt.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

972
werden, zijn allemaal van die richting. De repressie doet de rangen sluiten. Dat is
opmerkelijk geweest in El Salvador rond 1975. Die repressie ervaren onze jongen
mensen aan den lijve van in het noviciaat, soms al voor ze intreden. Een jonge man
die van Guatemala naar Panama wil en bij de controle op de luchthaven durft zeggen
dat hij naar het noviciaat van de jezuïeten gaat, vliegt de gevangenis in. Dat leidt
soms tot rocamboleske situaties. Toen we eens een groep novicen met het vliegtuig
van Panama naar Mexico moesten doen overkomen, wist ik dat dat riskant was: ze
moesten een tussenlanding maken in Honduras. Zelf zat ik op dat ogenblik in Miami,
we hebben namelijk veel goede contacten met de Amerikaanse jezuïeten en ik was
daar iets aan het regelen. Aan mijn assistent had ik gezegd: kijk goed uit. En
inderdaad, op Mexico-luchthaven geen novicen te zien. Ze hebben in Honduras vier
dagen gevangengezeten, ze transporteerden zogezegd wapens. Via de Amerikaanse
jezuïeten hebben we ze losgekregen. Je had ze in Mexico uit dat vliegtuig moeten
zien stappen: kindertjes, schaapjes; waar waren ze, die vervaarlijke guerrilleros? Het
incident is afgesloten met een persconferentie van de provinciaal die zich kwaad
maakte: ‘De jezuïeten zijn misschien stom, maar niet zo stom dat, als ze wapens
willen smokkelen, ze dat in een lijnvliegtuig doen’. Maar onze novicen - ze hadden
net hun geloften afgelegd, ze waren nog een en al devotie en religieus enthousiasme
- wisten ondertussen waaraan ze zich blootstellen als ze bij ons komen.
We hebben nu dertig novicen en voor het eerst sinds lang weer vier die
binnenkomen niet om priester, maar om broeder te worden. Dat is misschien een
interessante ontwikkeling. Broeders hebben in de Sociëteit altijd een ondergeschikte
rol gespeeld, ze stonden in de keuken, hadden de zorg voor de zieken en hun opleiding
was navenant. We hebben altijd gezegd dat we ze broodnodig hadden, maar wel in
een ondergeschikte positie, ze waren tenslotte geen priester, ze stonden in dienst van
de priesters. Op het ogenblik weten we het gewoon niet meer wat de roeping van
een jezuïetenbroeder nog kan zijn, in Rome weten ze het al evenmin, ze schrijven er
boekjes over maar ze weten het gewoon niet. Nu geloof ik dat ik daar wel een
toekomst voor zie. Ignatius is tenslotte maar priester geworden omdat hij - zo was
dat in die tijd - anders niet aan apostolaat kon doen. Analoog - of moet ik zeggen
omgekeerd? - zouden wij nu leken in de Sociëteit kunnen opnemen die werk kunnen
doen dat priesters niet of maar heel moeilijk kunnen doen. Je weet b.v. wat een last
wij hebben met paus en bisschoppen om als priesters een politieke taak op ons te
nemen. Dus zeg ik: neem leken in de Sociëteit op die met dezelfde Ignatiaanse geest
bezield zijn, geef ze dezelfde strenge en langdurige opleiding, met
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alles erop en eraan, ook filosofie en theologie, en laat ze ons helpen op die terreinen
waar ze de priesters uit weg willen houden. Hoe die opleiding en het werk dat ze
daarna doen, er precies uit zullen zien, daar moeten ze zelf mee over kunnen beslissen.
Het is als met de Women Liberation. Wij moeten tegen vrouwen niet gaan zeggen:
je moet opstaan, je moet je verzetten en je verheffen, de vrouwen moeten zelf hun
rechten formuleren. Anders vervallen we in een nieuw soort machismo. Ik heb daarom
in Rome gevraagd dat een van onze beste broeders in de vormingscommissie zou
zitten.
Priesters en politiek, het blijft toch een netelig probleem.
Het is maar wat je onder politiek verstaat. Als je onder de armen werkt, als je voor
de strijd van de armen werkt, is dat politiek? Als je onder rijken werkt en, onbewust
misschien, hun belangen dient, is dat geen politiek? Jullie hier kunnen misschien
nog zeggen (ik weet het nog zo niet): wij staan buiten de politiek, of: wij hoeven niet
zo extreem te kiezen tussen rijken en armen. Maar in Centraal-Amerika is het van
twee dingen één: je werkt voor de regering, voor de rijken, voor mensen die de
bevolking uithongeren of vermoorden, óf je werkt voor de strijd van de armen. Er is
geen tussenpositie, zelfs niet als je geen positie kiest. Altijd weer horen wij het
verwijt: ‘Jullie naïevelingen, je laat je gebruiken’. O.k., maar ik laat me liever door
de armen gebruiken dan door de anderen, die me net zo gebruiken. Ik lààt me
gebruiken, ja, daarvoor ben ik priester, maar ik heb toch zeker nog altijd het recht
om te kiezen door wie ik gebruikt zal worden?
Daar komt nog iets anders bij. Neem mij bij voorbeeld, met mijn antropologische
opleiding en ervaring, met mijn kennis van het hele indiaanse probleem, een opleiding
en ervaring die ik aan de Sociëteit te danken heb: als in Guatemala ooit gebeurt wat
in Nicaragua is gebeurd en de revolutie zegeviert, weet ik zeker dat ze mij in de
regering of de administratie vragen voor hun indianenbeleid. Dat is geen pretentie
of ambitie van mij, er is gewoon niemand anders. Kan ik dan zeggen: ‘Nee, merci,
ik moet mijn handen zuiver houden’? De minister van buitenlandse zaken in
Nicaragua, Miguel d'Escoto, is zoals je weet een religieus. Ga eens iemand anders
zoeken die dezelfde opleiding heeft gehad. Ja, ze hebben eerst drie jezuïeten
aangesproken, maar die konden het niet aannemen, dat zou op dat ogenblik zoveel
geweest zijn als hun tong uitsteken tegen de paus. Maar als d'Escoto wegvalt, is er
geen een die hem kan vervangen. Het grote probleem in Nicaragua is het gebrek aan
kaders en kundige functio-
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narissen: tallozen die daarvoor in aanmerking zouden zijn gekomen, zijn tijdens de
revolutie gesneuveld. Dat leidt nu soms tot tragische vergissingen. In mijn studie
over de Nicaraguaanse Miskito's had ik de regering geadviseerd de gronden van de
indianen communautair te verdelen; minder kundige ambtenaren hebben er privé
gronden van gemaakt en voilà, ze zitten met de problemen. Hetzelfde met de taal.
Ze wilden de Miskito's Spaans opdringen en schijnen niet te weten dat deze indianen,
doordat Amerikaanse bedrijven zo lang in hun streek hebben gezeten, behoorlijk
Amerikaans spreken, ja, een emotionele binding met Amerika hebben. Je ziet het
wel: waar zoeken ze op het ogenblik hun toevlucht? Als wij de competentie en de
middelen hebben gekregen om Nicaragua op onze manier te helpen, ik bedoel met
onze christelijke en evangelische inbreng, waarom zouden we dat dan niet naar ons
beste vermogen proberen te doen? Omdat het communisten zijn? Omdat het een
dictatuur dreigt te worden? Als wij niet helpen, worden het communisten, wordt het
een dictatuur. Dat is wat je ziet gebeuren met de houding die de VS en het Westen
tegenover Nicaragua aannemen: alle hulp weigeren en dan ze ervan beschuldigen
dat ze alleen hulp in het Oostblok zoeken.
Maar goed, dat wil allemaal niet zeggen dat een leidinggevende of
verantwoordelijke post voor een priester (zoals voor ieder ander trouwens) geen
risico's meebrengt. Ignatius wist heel goed wat hij deed toen hij zijn jezuïeten verbood
een bisschopsambt te aanvaarden, tenzij in heel uitzonderlijke gevallen. Macht
corrumpeert, ook kerkelijke of academische macht of de macht van het geld, ze
vervreemdt je van de armen. Dat is iets waarvoor we altijd op onze hoede moeten
zijn. Het is waar dat wij een ongelooflijke vorming krijgen en dat we die ten dienste
van de armen moeten stellen, waar zij er ons ook om vragen. We kunnen niet zeggen:
‘Ik weet een hoop dingen die je kunnen helpen, maar de verantwoordelijkheid die
je me wilt geven kan ik niet op me nemen, dat is politiek en dat mag niet’. Je moet
dat risico durven nemen. Ik zie trouwens niet goed in wat priesterlijk gesproken het
verschil is tussen een wiskundeleraar en een directeur van een planbureau. De vraag
is altijd: waar sta je, waarvoor laat je je macht gebruiken die je toch hebt? Drie dingen
zijn altijd vereist, geloof ik. Je moet je door het corps van de Sociëteit gesteund weten
en je voortdurend onder de kritiek van je communauteit stellen, anders ga je er als
mens en als jezuïet onderdoor. Je moet altijd blijven beseffen dat je een publieke
verantwoordelijkheid slechts plaatsvervangend op je neemt, je neemt voorlopig de
plaats in van mensen die je vragen het voor en met hen te doen. En je moet in dagelijks
contact blijven met de mensen voor wie je werkt, je moet onder de armen wonen.
Zoals Alvaro Argüello, die in
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Nicaragua lid van de Staatsraad was, maar woonde in iets dat niet veel meer dan een
krot was4. Zo kun je het evenwicht handhaven tussen de macht die je hebt en de
manier waarop je leeft.
Dat zijn dingen die onze jonge mensen heel goed begrijpen. Ze komen binnen
omdat ze een of ander van ons bezig hebben gezien met de jeugd of in een volkswijk,
omdat ze gehoord hebben van mensen die om hun inzet vermoord zijn en wier plaats
ze willen innemen, omdat ze weten dat ze bij ons een strenge en veelzijdige opleiding
krijgen en dat zoeken ze, dat willen ze zelf, ze beseffen dat ze hun volk op die manier
het beste kunnen dienen. Ze komen niet binnen om wat jullie noemen ‘aan politiek
te doen’. Het zijn religieuze roepingen. Zij beseffen dat zij in hun geloof, in hun
verlangen om te leven zoals Jezus geleefd heeft, iets gekregen hebben dat zij aan
hun volk moeten meedelen, iets wat voor een nieuwe samenleving van gerechtigheid
en liefde onontbeerlijk is. Altijd is het ideaal geweest dat een jezuïet ‘contemplativus
in actione’ zou zijn, de ignatiaanse synthese tussen actie en contemplatie. Ik zal niet
zeggen dat wij daar allemaal zo goed in slagen, maar de situatie in Centraal-Amerika
maakt dat ideaal op het ogenblik weer heel reëel. Het gelaat van Jezus zoeken in de
armen. In hen wordt hij opnieuw gekruisigd, in hen zal hij opnieuw verrijzen en komt
het Rijk. Dat gelaat zien we alleen in het leed en de strijd van de armen. Zien en
strijd ineen. Of zoals wij tegenwoordig zeggen: geloof en bevordering van
rechtvaardigheid ineen. Het is een genade als je die twee kunt verzoenen. Het is de
genade van de Geestelijke Oefeningen: wat kan ik voor U doen? Wat kan ik nù, in
de geschiedenis die de onze is vandaag, voor U doen? Zelf heb ik dat nooit zo sterk
ervaren als in het laatste jaar van mijn vorming, in ons zgn. derde jaar noviciaat. Dat
heb ik gedaan in Trosly in Frankrijk. Daar heb ik in L'Arche, de communauteit van
Jean Vanier, een beetje gewerkt met mentaal gehandicapten. Het was een bijna
mystieke ervaring. Ik geloof dat ik daar de genade gekregen heb, Jezus te zien in de
armen.

4

Een gesprek met Alvaro Arüello in Streven, januari 1984, pp. 361-363: Nicaragua tussen
Vaticaan en Revolutie.
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De heterodoxe ideologie en praktijk van de Sandinisten
Johan Bastiaensen
‘The collective leadership (of the FSLN) has held together largely by
refusing to define the real nature of the state’.
Financial Times, 23 februari, 1984.
In de discussie rond de nieuwe politiek in Nicaragua wordt meestal de indruk gewekt
dat sinds 19 juli 1979 de Sandinisten als één man en als absolute alleenheersers het
beleid bepalen. Hiermee wordt echter in minstens twee opzichten voorbijgegaan aan
het specifieke van de nieuwe machtsuitoefening in Nicaragua. In de eerste plaats
moet worden benadrukt dat het nieuwe beleid tot stand komt in een wetgevend
samenspel tussen het leiderschap van het FSLN (Frente Sandinista de Liberación
Nacional) en de staatsraad. In deze laatste is een brede waaier van groeperingen uit
de hele samenleving vertegenwoordigd. Hoewel de pro-Sandinistische groepen over
een ruime meerderheid beschikken, is het toch de gewoonte om bij het wetgevende
werk naar een consensus te streven die ook tegemoet komt aan de wensen van de
niet-Sandinisten1. Minstens even belangrijk is het feit dat het leiderschap van het
Sandinistisch Front, de zgn. negen commandanten, intern in drie verschillende
tendensen ‘uiteenvalt’, die elk door drie van ‘de negen’ vertegenwoordigd worden.
Tomas Borge2, Henri Ruiz en Bayardo Arce vertegenwoordigen de Guerra Popular
Prolongada; Jaime Wheelock, Luis Carrion en Carlos Nuñez de Proletarios; Daniel
en Umberto Ortega en Victor Tirodo de Terceristas (die soms ook de insurrecionales
worden genoemd). De drie tendensen gaan terug op de drie verschillende
bevrijdingsbewegingen waaruit het Front werd opgebouwd en die nogal uiteenlopende
achtergronden hadden. Zo bezat de Guerra Popular Prolongada zijn machtsbasis
vooral op het platteland en opteerde deze beweging voor een langdurige volksoorlog.
De

1
2

R. Ulman, At war with Nicaragua, in Foreign Affairs, Summer 1983, p. 4.
Cariot & Soulé, Le Nicaragua, le modèle sandiniste. Ed. du Sycomore, 1981: ‘Le plus indien,
le plus métis des dirigeants, Tomas Borge est sans doute celui qui ressemble le plus à son
peuple’.
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Proletarios waren vooral actief in de steden en stelden hun hoop in een sterke
arbeidersbeweging en een revolutionaire marxistische partij om de omwenteling tot
stand te brengen. De Terceristas ten slotte wilden een brede alliantie van alle
oppositiekrachten, inclusief de niet-somozistische burgerij, onderhielden goede
betrekkingen met de Europese sociaal-democratie en konden ook daarom rekenen
op massale politieke en militaire steun uit het buitenland.
De Terceristas speelden een doorslaggevende rol bij de uiteindelijke omverwerping
van de dictatuur van Somoza. Het lijkt erop dat o.a. hierdoor deze tendens een zeker
overwicht in het collectief leiderschap bezit. Met een ironisch knipoogje naar Orwell
vraagt de Franse agronoom, René Dumont, zich dan ook af: ‘Peut-on dire que parmi
ces égaux, les frères Ortega apparaissent plus égaux que les autres?’3. De meest
pragmatische tendens heeft hiermee een politiek overwicht binnen het FSLN. Dat
wil nog niet zeggen dat alle vertegenwoordigers van de andere tendensen zonder
meer het etiket ‘hard’ of ‘marxistisch’ verdienen. Zo schijnt Henri Ruiz (minister
van planning) inderdaad een harde, pro-Sovjetrussische koers voor te staan, maar
Jaime Wheelock (prestigieus leider van het belangrijke landbouwministerie) geeft
blijk van een sterke zin voor realiteit en neigt eerder naar het gematigde compromis.
Zoveel is in ieder geval duidelijk: de hoogste autoriteit in Sandinistisch Nicaragua
wordt niet waargenomen door een gesloten groep ‘revolutionairen’ met een duidelijk
afgebakend maatschappelijk en ideologisch project. Het collectief leiderschap is
meer een verzameling van verschillende krachten, die zich wel rond een aantal
revolutionaire principes hebben geschaard, maar het zeker niet eens zijn over alle
concrete beleidsimplicaties ervan. (In het boven geciteerde artikel uit de Financial
Times wordt de weigering ‘to define the real nature of the state’ bestempeld als ‘de
voornaamste, onuitgesproken reden waarom de verkiezingen zo lang uitgesteld zijn’).
Ook ideologisch is er een grote heterogeniteit: het ‘Sandinisme’ blijkt een smeltkroes
van typisch Latijns-amerikaans nationalisme, christendom en marxisme4. Het beleid
dat in deze omstandigheden tot stand komt vertoont dan ook noodzakelijkerwijze
een grote mate van ongedetermineerdheid en dubbelzinnigheid. In het nu volgende
schematische overzicht van de voornaamste officiële dimensies van de Sandinistische
politiek in de voorbije vijf jaar trach-

3
4

R. Dumont, Finis les lendemains qui chantent..., Seuil, 1983, p. 214.
X. Gorostiaga, toespraak tijdens Policy Workshop: An alternative policy for Central America
and the Carribean, ISS, The Hague, 25 juni 1983.
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ten we deze conclusie te illustreren en aan te tonen dat de balans in Nicaragua nog
in alle richtingen kan doorslaan.

Democratie en politiek pluralisme
Na 50 jaar onafgebroken dictatuur kon een echte democratie volgens de Sandinisten
pas tot stand komen na een overgangsfase, waarin de participatie van de bevolking
aan het lokale beleid, de organisatie van de massa in belangenorganisaties en een
minimale persoonlijke vorming voor iedereen zouden worden gerealiseerd. Na die
overgangsfase zou deze reële democratisering van de samenleving worden aangevuld
door een parlementair systeem met verkiezingen. Ondertussen zou een politieke
pluraliteit worden gewaarborgd en o.a. in de staatsraad tot uitdrukking gebracht
worden. Na vijf jaar revolutie ziet het ernaar uit dat de hoofdzaken van dit project
inderdaad verwezenlijkt zijn. Over het hele grondgebied zijn wijkraden, de
Sandinistische Defensie-Comités (CDS, Comité de Defensa Sandinista), opgericht.
Deze hebben een unieke rol gespeeld in het mobiliseren van de bevolking voor allerlei
campagnes, te beginnen met de alfabetiseringskruistocht over verschillende
gezondheidscampagnes (o.a. tegen polio, malaria, diarree, hondsdolheid, enz...) tot
het project van de volkstuintjes (om het dieet van rijst, bonen en tortillas aan te vullen
met groenten en fruit... iets dat vele Nicaraguanen op het platteland niet kenden) en
plaatselijke infrastructuurwerken (drinkwater, riolering en dergelijke). De participatie
van de bevolking in het lokale beleid is ontegenzeglijk groter dan ooit in de
geschiedenis van het land. Het merendeel van de bevolking is ondertussen ook
georganiseerd in een of meer belangenorganisaties. En ook aan de voorwaarde om
iedereen een minimale vorming te geven is grotendeels voldaan. Bijna alle jongeren
lopen regelmatig school en de alfabetisatie is gevolgd door een uniek én uitermate
goedkoop systeem van volwassenenonderwijs, de Colectivos de Educación Popular,
in hoge mate gebaseerd op inzet van vrijwilligers die meestal zelf nog school lopen.
Op 4 november van dit jaar zal dan de kroon op het werk worden gezet met de eerste
vrije verkiezingen in de geschiedenis van het land.
Toch moeten bij dit verhaal een aantal bedenkingen worden geformuleerd die,
zonder aan de verdiensten van het democratiseringsproces te willen tornen, tot de
nodige voorzichtigheid manen. Vooral onder de druk van de voor de Nicaraguaan
onbegrijpelijke agressie dreigt het gevaar dat de CDS-wijkraden als controleapparaten
van het FSLN gaan functioneren, al is het maar vanuit de toenemende intolerantie
van de gewone bevolking
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tegen elke vorm van kritiek op het Sandinistisch Front. Ook het feit dat de CDS
steeds meer militaire taken krijgen toebedeeld, met name de organisatie van de
volksmilities en de revolutionaire wacht, werkt de onverdraagzaamheid tegen
niet-participerende leden van de gemeenschap menselijkerwijze in de hand. Indien
deze evolutie zich doorzet, komt de politieke pluraliteit in gevaar. Naast deze lokale
handicap werd de werking van de politieke partijen, die in principe vrij is, ook
bemoeilijkt door de controle van de Sandinisten op de media. Vooral de
oppositiepartijen hebben tijdens de noodtoestand lange tijd geleden onder de
onmogelijkheid hun partijstandpunten in de media aan bod te laten komen. Naar de
verkiezingen toe moet echter worden onderstreept dat de wettekst die de toegang tot
de media regelt, door de oppositionele christen-democratische partij is opgesteld.
Toch mogen o.i. deze handicaps niet worden verward met de intrinsieke
onbekwaamheid van de niet-Sandinistische partijen om grote massa's van de bevolking
aan te spreken. De vraag is echter of niet juist de massale steun aan het FSLN onder
de hevige externe druk de parlementaire democratie in Nicaragua de das zal omdoen
nog voor ze goed en wel tot ontwikkeling is gekomen. Een soortgelijke bedenking
geldt de vakbondsvrijheid. Zoals in Groot-Brittannië wordt in Nicaragua in elk bedrijf
één enkele vakbond aangeduid door de meerderheid van de arbeiders. De
niet-Sandinistische organisaties komen hierdoor bijna nooit aan de bak. De
Sandinistische vakbondsorganisaties streven bovendien naar een eenheidsvakbond
in Nicaragua. De voorstanders van een ‘hardere’ lijn hebben hier duidelijk de meeste
invloed. Tot slot is er het probleem dat het nationale leger sterk onder de controle
van de Sandinisten staat. Dit illustreert het duidelijkst hoe moeilijk het zal zijn het
FSLN om te vormen van een revolutionaire eenheidsbeweging in een van de politieke
partijen. Met Mexico voor ogen hopen de Sandinisten deze moeilijkheid op te lossen
door als revolutionaire partij de legitimiteit van hun machtsuitoefening tot ver in de
toekomst voort te zetten binnen een democratisch systeem met verkiezingen.

Onafhankelijkheid en niet-gebonden politiek
Het FSLN gaat uit van een multi-polaire wereldvisie waarin het voor landen van de
Derde Wereld mogelijk is een grotere onafhankelijkheid te bereiken door een spreiding
van de handels- en hulprelaties. Nicaragua steunt sinds de revolutie op een brede
waaier van landen als Venezuela, Mexico, Libië, Frankrijk, Spanje, Zweden, Cuba,
Bulgarije en de USSR.
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In 1982 ontving Nicaragua nog steeds 60% van zijn buitenlandse financiële hulp van
multilaterale organisaties en westerse landen. In de handelstrafiek is de afhankelijkheid
van het socialistisch blok nog kleiner. Onderstaande tabel illustreert de evolutie van
de importen. Hieruit valt allerminst een evolutie ‘op zijn Cubaans’ af te leiden.
Nicaragua steunt slechts gedeeltelijk op het socialistische blok (waar dit voor Cuba
na enkele jaren reeds voor meer dan de helft was).

Nicaragua's importen (in miljoen dollar)
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Toch moeten ook hier enkele dubbelzinnigheden en inconsequenties worden
opgemerkt. Voor een land dat officieel een ongebonden politiek claimt, is het nogal
eigenaardig dat er geen diplomatieke relaties met de Chinese Volksrepubliek bestaan.
Dit houdt zeker ook verband met de moeilijkheden die bestaan tussen het FSLN en
de radicale oppositievakbond, Frente Obrero, en de maoïstische Communistische
Partij die geen vertegenwoordiger in de staatsraad heeft. Bij UNO-stemmingen schaart
Nicaragua zich nogal eens aan de zijde van de Sovjetunie. Arturo Cruz, de voormalige
ambassadeur in de Verenigde Staten en nu sympathisant van de groep rond Pastora
en Robelo, schrijft: ‘It was difficult to explain our position vis-à-vis the Soviet
invasion of Afghanistan. No less astonishing was our silence about the heroic struggle
of Solidarity in Poland’5. In de kwestie-Tsjaad schaarde Nicaragua zich echter aan
de zijde van de VS en Frankrijk tegen de Sovjetunie.

*
5

schattingen op basis van cijfers voor de eerste vijf maanden n.b. = niet beschikbaar.
Bron: Financial Times, 5 september 1983, p. 5.
A. Cruz, Nicaragua's imperilled revolution, in Foreign Affairs, autumn 1983, p. 1.040.
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Gemengde economie
De Sandinisten willen een nieuwe gemengde economie uitbouwen. Drie grote sectoren
hebben bestaansrecht in Nicaragua: de staat, de privé-ondernemers en de sectoren
van kleine boeren en ambachten, hoofdzakelijk in coöperaties georganiseerd. Deze
sectoren opereren binnen het algemeen economisch kader dat door het ministerie
van planning wordt vastgelegd in jaarlijkse plannen. Deze plannen zijn normatief
voor de staat en indicatief voor de rest van de economie. In de industrie zijn met de
privé-sector, die 75% van de produktie voor haar rekening neemt, telkens
produktie-akkoorden afgesloten, zodat de hele industriële produktie effectief wordt
gepland. Buitenlandse handel en het banksysteem zijn genationaliseerd, hetgeen de
overheid de concrete instrumenten geeft om de niet-staatssector te beïnvloeden.
De uitdaging van dit project bestaat erin dat er een articulatie van de verschillende
sectoren tot stand gebracht moet worden die een reële verschuiving in de economische
macht betekent, maar geen enkele van de sectoren te sterk ontmoedigt, en terzelfdertijd
een betere benutting van de produktieve capaciteit mogelijk maakt. Twee belangrijke
structuurhervormingen liggen aan deze nieuwe articulatie ten grondslag: de
nationalisatie van de somozistische bezittingen en de landhervorming, die vooral
sinds midden '83 grote stukken grond aan coöperaties van kleine boeren ter
beschikking heeft gesteld6. Hoe en onder welke voorwaarden deze nieuwe geleding
een betere benutting van de produktieve bronnen tot stand brengt, onderzoeken we
in het volgende deel, maar eerst willen we nog een aantal opmerkingen formuleren
betreffende de verschillende sectoren die in dit model van gemengde economie
participeren.
Tot nog toe is er in Nicaragua's economisch beleid sprake van een soort
‘marxistische voorkeur’ voor de genationaliseerde ‘eigendom van het volk’. ‘Chez
les politiques, on ressent, sous-jacente, l'idée que nous avons retrouvée en Albanie,
qui est d'inspiration soviétique et domine encore au Cuba: la propriété du peuple tout
entier, celle de l'Etat, est une forme supérieure de propriété, plus avancée sur la voie
du socialisme’7. De ‘eigendom van het volk’ krijgt het merendeel van het krediet en
de technische steun. Maar de produktiviteit op de staatsbedrijven ligt vaak erg laag:
de

6

7

Voor een uitvoerige beschrijving: J. Bastiaensen, Beleidswijzigingen in Nicaragua na 1979,
Werkdocument Centrum Derde Wereld, UFSIA, 63 pp. (te verkrijgen door aanvraag bij het
CDW, UFSIA), Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
R. Dumont, o.c., p. 217.
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staat is de slechtste schuldenaar en de slechtste belastingbetaler. De totale schuld
van het INRA, dat de staatsbedrijven leidt, zou eind 1981 reeds 200 miljoen dollar
bedragen. Als de staat de speerpunt van de accumulatie moet worden, zoals de
bedoeling is, zal de efficiëntie meer voorrang moeten krijgen op politieke voorkeuren.
De Sandinisten zijn zich daarvan blijkbaar bewust geworden en zijn niet van plan
de staatssector verder uit te breiden; integendeel, veel grond die in de landhervorming
herverdeeld wordt, is afkomstig van de staatsbedrijven.
Een andere factor van groot belang is de houding van de verliezende partij in dit
herstructureringsplan: de privé-sector. Tot nog toe heeft deze, en dan vooral de
grootgrondbezitters, geweigerd het spel ten volle mee te spelen. De privé-investeringen
blijven ver onder alle historische niveaus en er is veel frauduleuze desinvestering en
kapitaalvlucht. In dit verband schrijft J. Collins: ‘A vicious circle of self-fulfilling
prophecies was at work. The more landowners decapitalized, the more they were
denounced by workers and government, and the more insecure all landowners felt
(and were). Thus the circle starts again, but this time with more people’8. Dezelfde
auteur spreekt terecht van ‘failed partnership’ tussen grootgrondbezitters en de andere
sectoren. In het voorbije jaar viel echter een lichte verbetering in de verhoudingen
waar te nemen: de regering verhoogde de opbrengsten voor de exportteelten door
een deel ervan tegen de parallelle koers (28 cordoba voor een dollar i.p.v. 10) uit te
betalen, waarop grotendeels positief werd gereageerd. De meest terughoudende
grootgrondbezitters zijn ondertussen ook reeds in meerderheid het land uit.
Tot slot van deze paragraaf kan worden opgemerkt dat de nieuwe beleidsmakers
een voorkeur hebben voor produktiecoöperaties als organisatievorm voor de
niet-staatssector van de kleine en middelgrote producenten. In het kader van de
landhervorming hebben individuele gezinnen zelden gronden kunnen verwerven en
de boeren worden door allerlei financiële voordelen aangezet om verder te gaan dan
de diensten- en kredietcoöperaties waarin ze zich in grote getale spontaan hebben
georganiseerd. Uit onze eigen gesprekken met boeren die in produktiecoöperaties
waren georganiseerd, bleken echter de vele moeilijkheden en inefficiënties die deze
optie

8

J. Collins, What a difference could a revolution make? Food and Farming in the new
Nicaragua, San Francisco, 1982, p. 46.
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met zich brengt9. De ervaring in andere landen schijnt te suggereren dat het wegvallen
van individuele sancties niet bevorderlijk is voor de produktiviteit in de landbouw.

Ontwikkelingsbeleid
Het algemene ontwikkelingsbeleid in Nicaragua heeft twee grote doeleinden: het
bevredigen van de basisbehoeften van de hele bevolking en het omschakelen en
verhogen van de exportproduktie. Wat het eerste betreft is er vooral door de actieve
participatie van de bevolking en de grotere sociale budgetten enorm veel gepresteerd.
Er is sinds eind 1981 ook een nationaal voedselplan dat de binnenlandse ruilvoet
voor de basisvoedselprodukten moet verbeteren: een geïntegreerde inter-institutionele
inspanning die krediet-, marketing- en prijspolitiek en technische bijstand omvat.
Samen met de landhervorming, die meer gronden beschikbaar maakt voor
basisvoedsellandbouw zou deze inspanning moeten leiden tot zelfvoorziening in en
zelfs export van voedselprodukten. Toch blijft de voedselvoorziening in Nicaragua
tot nog toe precair: de (voorlopig) matige stijging van de produktie is niet voldoende
om de sterk stijgende vraag, omwille van de grote subsidies en de verbetering van
de inkomensverdeling, te voldoen.
Deze structuurhervormingen met het oog op een betere bevrediging van de
basisbehoeften is tevens een poging om de benutting van het landbouwareaal te
verbeteren. Met de landhervorming, die eind '84 ongeveer één miljoen hectare
onderbenutte gronden aan coöperaties zal toegekend hebben, wordt het bebouwde
areaal gevoelig uitgebreid (bijna verdubbeld!). Hierdoor wordt het traditionele
exportpatroon echter grondig verstoord: er ontstaat vooral een acuut tekort aan
arbeidskracht tijdens de oogstperiodes. De onderbenutting van de landbouwgrond
was het middel om een voldoend en goedkoop arbeidsaanbod in de exportsector te
garanderen. - Een nieuwe integratie in de internationale arbeidersverdeling is dus
een noodzakelijke voorwaarde voor het nieuwe economisch model. De
exportproduktie moet worden omgeschakeld naar teelten die weinig arbeidsintensief
zijn en vooral weinig seizoenarbeid vereisen (suiker, vlees, vis en

9

Onder de druk van de militaire situatie moeten de Sandinisten de discriminatie van de
individuele boeren terugschroeven. In de grensstreek met Honduras, die sterk geïnfiltreerd
is door contra-revolutionaire groepen, is een strijd om de ‘harten’ van de boeren aan de gang
die de Sandinisten o.a. heeft verplicht ook gronden en financiële hulp aan individuele boeren
toe te kennen.
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garnalen). Het mechaniseren van de traditionele exportprodukten is immers ofwel
onmogelijk (koffie) of heeft ernstige implicaties voor de kwaliteit en dus de prijs
(katoen). Het valoriseren van het hydro-elektrisch en geo-thermisch potentieel kan
besparen op de zware olierekening en zo de deviezenbehoeften drukken. Dit zijn ook
de opties die de Sandinistische regering wil nemen voor haar ontwikkelingsbeleid.
Deze omschakeling maakt het theoretisch mogelijk om met de beperkte arbeidskracht
die Nicaragua nu eenmaal heeft, een groter gedeelte van de oppervlakte te benutten.
De cruciale vraag is echter of Nicaragua deze omschakeling gefinancierd krijgt.
Ze vraagt immers een volgehouden, substantieel investeringsprogramma, dat juist
omwille van de korte termijn-verslechtering van de exportprestaties erg moeilijk te
realiseren is. De Sandinisten voorzien een jaarlijkse investering van 600 miljoen
dollar (meer dan 20% van het BNP!)10. Minstens de helft hiervan zou door externe
bronnen worden gefinancierd. Hiervoor rekent men uitdrukkelijk op meer
Westeuropese hulp, na de verkiezingen, en in de toekomst zelfs op nieuwe
buitenlandse privé-investeringen. Een groot gedeelte van deze inspanning zal
Nicaragua echter zelf moeten opbrengen. De voornaamste ‘bottle neck’ situeert zich
hier: er is een extreme schaarste aan buitenlandse deviezen. Nicaragua moet een
enorme buitenlandse schuld afbetalen (in 1984 loopt de aflossing op tot 70% van de
exportopbrengst), het verliest export als gevolg van de militaire agressie (30% in
1983 volgens het planningsministerie), en de internationale ruiltermen van Nicaragua
zijn sterk verslechterd (1975 = 100, 1981 = 76). De mate waarin deze drie factoren
minder zwaar zullen gaan wegen op de economie zal in de toekomst de haalbaarheid
van het investeringsbeleid bepalen.
Het hele project kan echter ook politiek in gevaar komen. De verdere reductie van
de levensstandaard van de middenklasse, de arbeiders en boeren, met uitzondering
van de allerarmsten die voorlopig buiten schot blijven door de subsidiëring van het
basisvoedselpakket, zal logischerwijze tot grotere ontevredenheid leiden. In de
budgetten voor sociale doeleinden zal drastisch worden geknipt en er is een reële
loonstop. De prioritaire behandeling van de meestal grootschalige
investeringsprogramma's zal ook nadelig zijn voor de omkadering van de coöperatieve
landbouw. Een andere belangrijke vraag is of de enorme subsidiëring van de
basisvoedselprodukten kan blijven bestaan binnen het kader van de afgekondigde
stop in de

10

T. Coone, No miracles are to be expected, in Financial Times, 20 maart 1984, p. 5.
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overheidsuitgaven. Op langere termijn is het in elk geval de bedoeling de subsidiëring
af te schaffen11. Als dit gebeurt, zal het dan ten koste van de stedelijke sectoren zijn
of ten koste van de landbouw op het platteland? Met de huidige structuur voor ogen
zal de laatste oplossing moeten worden verkozen, anders komt de hele ontwikkeling
van de coöperatieve sector in het gedrang. Hiermee zou een belangrijke stap worden
gezet naar het afstand nemen van de stedelijke ‘mal-développement’ met zijn
modernere consumptiegewoonten, waarvan R. Dumont zegt dat het de enige, echte
optie is om het lot van de armsten te verbeteren12. Zo'n koersverandering zou een
begin kunnen maken met het afbouwen van wat E.F. Schumacher ooit de wederzijdse
vergiftiging van stad en platteland noemde. De rijke stedelijke sectoren zouden hun
moderne consumptiegewoonten (privé-wagen, stereo, televisie, diepvriezer,
geïmporteerd westers voedsel, enz...) niet kunnen handhaven, omdat het
plattelandsinkomen niet langer op excessieve wijze naar de stad afvloeit. Meteen
kan misschien een halt toegeroepen worden aan de exodus uit het platteland. Deze
heeft reeds meer dan de helft van de bevolking in slechts enkele grote steden
samengepakt en is verantwoordelijk voor de enorme problemen die met deze wildgroei
verband houden: werkloosheid, huisvestingsproblemen, enz.
De speelruimte voor de Sandinisten is dus uitermate beperkt en in hoge mate
afhankelijk van de evolutie van de externe economische en politieke context. Gezien
de huidige economische plannen heeft Nicaragua geen andere keuze dan tot een
modus vivendi te komen met belangrijke groepen westerse landen. Hierdoor zijn zij
o.i. bijna verplicht tot gematigdheid en wordt een beroep gedaan op de
verantwoordelijkheid van de westerse politieke leiders: kunnen zij het Nicaraguaanse
experiment met een andere dan een louter Oost-West bril bekijken en willen zij het
unieke omschakelingsproject naar meer rechtvaardigheid een kans geven? De armen
in Centraal-Amerika en de hele wereld kijken toe of er van ons nog iets te verwachten
valt.

11
12

Cfr. Distribución y Consumo Popular en Managua, Centro de Investigacioones de la reforma
agraria, Managua, feb. 1983, p. 15.
R. Dumont, o.c., pp. 239-255.
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Milan Kundera
De kwetsbare lichtheid van de roman
Leo Geerts
De nieuwe roman van Milan Kundera, L'Insoutenable légèreté de l'être is het
meesterlijkste boek dat deze Tsjechische schrijver ooit geschreven heeft. Indirect
bevat het zijn visie op de tragiek van Midden-Europa en is het daarom een belangrijke
bijdrage aan het culturele debat van de 20e eeuw. Het is geen roman in het luchtledige,
evenmin een efemere reactie op de actualiteit of een bizar modeverschijnsel; het is
integendeel een roman die zelfbewust zichzelf aandient als een nieuwe bijdrage aan
een lange Europese traditie. Redenen genoeg dus om erop in te gaan. Maar voor ik
dat - in een volgende aflevering - doe, wil ik in een eerste artikel even bij Kundera
zelf blijven stilstaan.

De muzikale glimlach van een filosoof
Wie is deze Kundera? Een Pragenaar (1929), dat zeker, een Pragenaar die nu in
Frankrijk woont, maar beslist geen ‘dissident’ die van zijn dissidentie en zijn
ballingschap een lucratieve bezigheid zou maken. Kundera heeft herhaaldelijk
beklemtoond dat hij geen ‘politiek’ auteur is, omdat de politieke visie - van welken
huize ook - altijd een te nauwe verenging betekent voor de romancier. Laten we in
grote lijnen zijn leven reconstrueren aan de hand van de vele details die via interviews
en opstellen allerhande bekend zijn geraakt.
‘Sinds mijn teerste kindertijd heb ik mijn vader moderne pianomuziek horen spelen:
Stravinsky, Bartok, Schönberg. Maar het publiek wilde de Hongaarse Rhapsodieën
van Liszt en niet Stravinsky’ (Le Monde, 27 jan. 1984). Reeds als kind minachtte
Kundera het grote publiek omwille van die keuze en plaatste hij zichzelf in de moderne
traditie op muzikaal gebied. Toen hij vijftien was, schreef hij twaalftonige composities.
Toen hij zestien was, las hij Marx. ‘Het communisme heeft me evenzeer geboeid als
Stravinsky, Picasso en het surrealisme’. Maar toen hij negentien werd (1948), ‘hebben
de communisten zich meester gemaakt van mijn land en
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het regime van terreur ingevoerd’ (ibid.). De jonge Kundera vloog van de universiteit
af, leerde aan den lijve het leven van de arbeiders kennen, speelde dansmuziek in de
herbergen van de mijnstreek en begon zich af te vragen waarom mensen zich gedragen
zoals ze zich gedragen. ‘Ik ben toen onze eeuw gaan haten, de politiek en haar dwaze
passies gaan haten. Ik droomde van de 18e eeuw. Ik zei tot mezelf dat in de wereld
alleen kunst en vrouwen voor mij belang hadden’ (ibid.). Met de laatste had hij
minder last - hij geniet in Praag nog steeds de faam een don Juan te zijn! - dan met
het eerste. Hij tekende, schilderde, hield zich bezig met theater en film. Totdat hij
eindelijk zichzelf vond in de novelle De Grap (1967); hij was 33 (1962) voor hij
daaraan begon. Achteraf beweert hij dat hij toen reeds met de idee voor L'insoutenable
légèreté de l'être rondliep, maar dat hij niet in staat was op papier te zetten wat hem
voor de geest stond.
Het verhaal van de publikatie van De Grap in het Praag van 1967, kort voor de
inval van het Warschaupakt (1968), gaat als volgt: ‘Toen ik in 1965 het manuscript
bij een uitgever in Praag binnenleverde, dacht niemand dat het gepubliceerd zou
kunnen worden’ (ibid.). De reden waarom dat onder Doebtsjek wel kon, is meteen
een van de belangrijke thema's in Kundera's essayistiek: ‘De geest ervan was
onaanvaardbaar voor het communistische regime. Maar het communisme was
geïmporteerd in Centraal-Europa (Polen, Hongarije, Tsjechoslovakije) door het
buitenland, door Rusland’ (ibid.). Men kent de walg van Kundera voor het feit dat
sinds 1948 zijn land niet langer tot het Westen gerekend wordt, maar tot het Oosten:
‘Zeggen dat Praag onder de Sovjets Oost-Europa is, is hetzelfde als zeggen dat
Frankrijk tot Oost-Europa behoort als het door de Russen bezet zou worden’
(Volkskrant, 12 mei 1984). Daarmee bedoelt Kundera - terecht - dat de Russische
overheersing Praag en Bohemen heeft afgesneden, weggeopereerd uit zijn eigenlijke,
d.i. Westerse geschiedenis. ‘Rusland dat noch de Middeleeuwen heeft gekend met
zijn scholastiek en filosofie, noch de Renaissance, noch de Reformatie, noch de
Barok’. Hij betrekt dit zeer scherp op de muziek; Engeland, Frankrijk en Spanje
hebben minder bijgedragen dan Centraal-Europa: ‘Maar als je Midden-Europa vergeet,
ben je Haydn en Schönberg kwijt, dan ben je Liszt en Bartok en Chopin kwijt’.
De Grap was het eigenlijke begin van zijn werk. Tevoren had hij al wel een en
ander geschreven, dat als aanloop kan worden beschouwd: Mens, een immense tuin
(gedichten, 1953); Monologen (gedichten, 1957); De kunst van de roman (essay over
de prozaïst Vladislav Vancura, 1960); en in 1962 twee toneelstukken: Eigenaars van
de sleutels en Twee oren, twee huwelijken.
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Iemand die zijn gedichten ‘monologen’ noemt, wiens belangrijkste werk een essay
is en wiens toneeltitels een parabelachtige klank hebben, kan moeilijk anders dan
een romancier worden voor wie de ideeën belangrijker zijn dan het vertellen als
zodanig. Reeds in De Grap toonde Kundera zich een romancier met filosofische en
ironische bedoelingen. Het onderwerp was weliswaar explosief, maar het werd sterk
gerelativeerd door de humor. De jonge student Ludvik is woedend over de bijna
frigide kuisheid van zijn stalinistisch-orthodoxe vriendin Markéta, die liever naar
een jeugdkamp gaat dan met hem te vrijen. Hij stuurt haar een ironisch kaartje:
‘Optimisme is het opium van de mensheid. Een gezonde geest stinkt naar domheid.
Leve Trotzki!’ Dat zal hem zuur opbreken, want de communistische kameraden
kunnen met deze ironie niet lachen en nemen alles letterlijk en ernstig. Onder de
oppervlakte zindert uiteraard ook de kritiek op het al te moralistische communisme
(dat tot in Cuba geen raad weet met bijvoorbeeld homoseksuelen), wat de schijnbaar
domme woede van de communistische kameraden verklaart.
Deze korte roman was een schot in de roos. ‘Ik bekeek met verbijstering de drie
edities die elke keer in drie dagen waren uitgeput’ (Le Monde). Dat keerde zich
uiteraard tegen Kundera na de inval van het Warschaupakt. ‘Ik werd in de officiële
documenten aangeduid als een van de instigators van de contrarevolutie. Mijn boeken
werden verboden en mijn naam werd overal uitgehaald, zelfs uit het telefoonboek’
(ibid.). Gelukkig voor hem was La Plaisanterie ook in Parijs een groot succes en
had hij daar vrienden, voorlopig nog onbekende.
Kundera's volgende werk vond zijn weg naar het buitenland. Lachwekkende Liefdes
(1968), een bundel ironische verhalen over liefde en erotiek, drong dank zij de goede
zorgen van Philip Roth ook tot het Engelse taalgebied door. In zijn voorwoord
karakteriseerde Roth deze bundel als volgt: ‘Terwijl er iets van een bedroefde toon
en van een polemische bedoeling steekt in De Grap - een boodschap, ten minste toch
voor de westerling, dat de roman ook een stelling bevat ten bate van een misbruikte
natie, een uitdaging aan het adres van een harteloos regime -, daar is Edward en God
(een verhaal uit Lachwekkende Liefdes) meer iets als een overpeinzing in anekdotische
vorm over een netelige sociale positie die de auteur inspireert tot komische analyse
en filosofische speculatie, zelfs tot farce, veeleer dan tot een boos betoog’1.

1

Ph. Roth, in voorwoord bij Laughable Loves, Penguin. Edward en God verscheen in Nieuw
Wereldtijdschrift nr. 1.
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Het verhaal Edward en God is niet onbelangrijk. Het is vlug verteld. De jonge leraar
Edward bekeert zich schijnbaar tot het katholicisme om zo makkelijker een
streng-katholiek meisje te kunnen verleiden. Dit veroorzaakt een conflict met de
school, want leraren dienen nu eenmaal communistische atheïsten te zijn. De ironie
van het geval wil dat de directrice op Edward verliefd is en zijn moeilijkheden gebruikt
om aan haar trekken te komen. Ze dweept met zijn - in haar ogen idealistische dwarsliggerij. Maar ook het meisje zwaait om en is nu even vurig als ze eerst kuis
was voor Edward, de martelaar des geloofs. Maar Edward wordt half gek van de
ervaring dat zijn veinzerij en de daaruit resulterende vergissingen hem niet alleen
met de directrice, maar ook met het katholieke meisje doen vrijen. Hij is woedend
dat hij verkreeg wat hij wou, niet om wat hij echt is, maar om wat hij alleen maar
lijkt. Daarom houdt hij zich zelfs een beetje bezig met god, al gelooft hij natuurlijk
nog niet in hem: die kan tenminste zijn in een superieure zin (Ph. Roth, ibid.).
Dit zou de vraag kunnen oproepen: hoe staat Kundera eigenlijk tegenover
katholieken, die andersoortige dissidenten, vooral in Polen? ‘Weet je, als jongen had
ik een afkeer van de kerk. Ik haatte alles wat katholiek was. Toen kwam een van
mijn vrienden in de gevangenis omdat hij katholiek was. En het toeval wilde dat ik
juist in die tijd moeilijkheden kreeg met het regime, vanwege wat ik begreep als mijn
atheïsme... - Ik begreep toen dat wat de Russen echt aan het verbieden waren, Europa
was. Dat dat katholicisme en die scepsis twee polen waren die dat Europa omsloten,
dat Europa om zo te zeggen juist de spanning tussen die polen was’ (Volkskrant).
En de sceptische atheïst Kundera voegt er nog aan toe: ‘Polen heeft mijn volledige
sympathie’.
Het zou evenwel verkeerd zijn in deze ‘sympathie’ een vereenzelviging te zoeken
met om het even welk geloof. Na de inval van de Russen schreef Kundera, meer om
zich bezig te houden dan met het oog op een opvoering, een toneelbewerking van
Jacques le Fataliste van Diderot. Onder de titel Jacques et son Maître werd het door
de Franse regisseur Georges Werler in 1972 naar Frankrijk gesmokkeld, maar pas
in 1981 opgevoerd in het Théâtre des Mathurins. Dat Kundera zich met het werk van
Diderot amuseerde, is niet verwonderlijk. Zowel het rationalisme van de grote
encyclopedist als diens picareske roman met filosofische reflecties waren precies
wat Kundera zelf wil: ‘Toen de zware Russische irrationaliteit op mijn land was
gevallen, voelde ik een instinctieve behoefte om diep die geest (Verlichting, filosofie,
speelsheid) op te snuiven. En hij scheen me nergens met zulk een dichtheid
geconcentreerd te zijn als in dit festijn van
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intelligentie, humor en fantasie dat Jacques le Fataliste is2. In zijn voorwoord stelt
Kundera de zware Russische gevoeligheid van Dostojevski (hij zou een bewerking
van De Idioot maken onder schuilnaam) tegenover de rationele en fantasierijke
lichtvoetigheid van Diderot. Men neme zijn ‘liefde’ voor de 18e eeuw en die voor
de Poolse katholieken dus met een korreltje zout!
In dezelfde periode (1968-'69) zou er ook een klucht van hem in Praag zijn
opgevoerd, Ptakovina, die kort daarna verboden werd, maar waaruit enkele citaten
in Jacques et son Maître zouden opgenomen zijn.
Met Het leven is elders (1973), zijn tweede roman, waarin een absolutistische
avant-garde dichter Jaromil een even absolutistische geadapteerde staatsdichter wordt,
won Kundera de Prix Médicis Etranger. Kort daarop ontving hij een uitnodiging om
één jaar in Rennes in Bretagne te komen doceren. Toen hij in 1975 naar Frankrijk
kwam, bleek hij een van de vele gevallen die men in Praag zo geruisloos mogelijk
kwijt wilde: hij mocht niet meer naar zijn vaderland terug. ‘En omdat het voornamelijk
de intellectuele elite was die serieus kon overwegen om te gaan, kunnen we alleen
concluderen dat Rusland besloten had dat intellectuelen - mensen die er hun beroep
van maken te denken - te gevaarlijk waren om rond te laten lopen. Dat was natuurlijk
heel anti-Marxistisch, deze plotselinge waardering van intellectuelen en hun morele
macht... Daarmee werd erkend dat wij zelfs in de gevangenis bijdroegen aan de
onderstroom van onrust in Tsjechoslovakije, dat het land altijd zou weten dat we er
waren’ (Volkskrant).
Hoewel Kundera geen klassieke dissident is en beslist geen reactionaire prediker
over de terugkeer naar het gevoelsgeladen Russisch-christelijke messianisme van
Solsjenitsin, toch werd hij gewantrouwd. Hijzelf zwakt tegenover Westerse
journalisten de politieke inhoud van zijn werk zoveel mogelijk af, al zal die altijd
wel aanwezig blijven. In Het Boek van de Lach en de Vergetelheid (1979) is naast
de strikt persoonlijke motieven ook altijd wel de politieke satire te herkennen. Het
is in feite een collage over de lach en het vergeten (eerder dan die ‘vergetelheid’ van
de vertaalster Jana Beranová): al de feiten die de heersers in Praag sinds 1948 moeten
vergeten, willen ze de spotlach na 1968 niet horen; Kundera's eigen agressie tegen
een meisje dat hem nochtans hielp, dat hij dankbaar zou moeten zijn, een wangedrag
dat hij het liefst zo snel mogelijk zou vergeten, als hij geen romanschrijver was; de
geëmigreerde Tamina die

2

Voorwoord bij Jacques et son Maître, Gallimard, Paris, 1981.
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haar achtergelaten dagboeken terug wil, omdat ze zich haar vaderland minder en
minder kan herinneren; het gesol met intieme documenten van een Tsjech die die
dingen weg wil opdat de politie hem zou vergeten. Alleen in Afscheidswals (1977)
kan men met enige goede wil over de politieke achtergronden heenkijken. Waarom
die schuchterheid van Kundera tegenover de politieke inhoud van zijn werk?
Ik heb zijn afkeer voor de verengende simplismen van politiek en journalistiek al
vermeld. ‘Een van de meest treffende aspecten van het moderne leven is voor mij
de mate waarin de journalistiek, het nieuws, de plaats van de cultuur heeft ingenomen.
Cultuur is onderworpen aan een visie op de wereld waarin politiek de eerste, absoluut
de hoogste plaats heeft ingenomen op de waardenschaal. Zoveel mensen delen die
visie dat zij hun cultuur tegenwoordig alleen op een journalistieke manier kennen,
dat wil zeggen dat zij simplificeren. Zij reduceren hun cultuur tot “nieuws”, of, in
andere woorden, tot politiek’ (Volkskrant). Een tweede reden - die logisch uit de
eerste volgt - is zijn angst, dat men hem om de verkeerde redenen zou waarderen,
dat men bijvoorbeeld de muzikale structuur van thema-en-variaties in zijn werk zou
miskennen, of dat men hem niet de historische waardering zou geven waarop hij
meent recht te hebben. Feit is dat hij een minder blitzachtige carrière heeft gemaakt
dan vele andere dissidenten. Voor Afscheidswals kreeg hij in 1978 de Italiaanse
Premio Mondello en voor Het Boek van de Lach en de Vergetelheid in 1981 de
Amerikaanse Common Wealth Award. Eveneens in 1981 verleende president
Mitterrand hem het Franse staatsburgerschap. In 1982 kreeg hij de
Europa-Literatuurprijs voor zijn hele oeuvre. In 1983 werd hij doctor honoris causa
van de universiteit van Michigan. Maar slechts met zijn laatste boek kwam hij in de
topklasse van de bestsellers terecht3.

De kleine naties en de wereldliteratuur
Kundera is niet alleen een Tsjech - een Pragenaar bovendien - van geboorte en
opleiding. Als schrijver die zich tegen de Russische pletwals verzet, voelt hij zich
ook verantwoordelijk voor het voortbestaan van de Tsjechen-als-natie. De Tsjechische
identiteit is immers niet vanzelfsprekend. Praag is een stad waar Joden, Duitstaligen
van diverse herkomst en Tsje-

3

In het Nederlands zijn, bij Agathon, Bussum, tot nog toe drie romans van hem verschenen:
Het leven is elders, Het boek van de lach en de vergetelheid en Afscheidswals.
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chen, waar marxistische filosofen en ijle taalkundigen (de Prager Kreis) traditioneel
met mekaar omgingen en van de stad een internationaal forum maakten op zeer hoog
niveau. Zelfs dat spreekt niet vanzelf, maar is een gevolg van de Tsjechische identiteit
zoals die historisch gegroeid is en die niet zo onvergelijkbaar is met de Vlaamse;
alleen heeft Praag altijd op veel gevaarlijker snijpunten van culturen gestaan dan
Vlaanderen en is het - zowel dank zij als ondanks die situatie - traditioneel een opener
en meer verlichte stad geweest dan onze katholieke landstreek.
Wat is eigenlijk een Tsjech? Wat is eigenlijk de Tsjechische identiteit en/of cultuur?
‘Niet door gewapende macht of politieke sluwheid is het Tsjechische volk vandaag
nog in leven, maar dank zij het geweldige intellectuele werk dat zijn geschreven taal
weer tot leven heeft gewekt. Vandaar deze tweede observatie: de Tsjechische natie
is ontstaan uit haar literatuur, door haar literatuur en de natie is daardoor
noodzakelijkerwijs gebonden aan het lot van haar literatuur en cultuur’4. Met deze
woorden verwijst Kundera naar de periode van de romantiek, toen de volkstaal op
een welhaast heroïsche wijze door de intellectuelen opnieuw werd uitgevonden
(vergelijkbaar dus met de impuls die ‘Arm Vlaanderen’ weer optilde in de ‘vaart der
volkeren’). Volgens Kundera gebeurde dat op een minder naïeve manier dan in onze
19e eeuw. De vraag of men niet liever zou opgaan in de grote Duitse cultuur en de
eigen Tsjechische geschiedenis en taal zou verzaken, werd door de toenmalige
intellectuelen zeer lucied gesteld. Dit brengt hem tot de conclusie dat de keuze voor
de heropleving van het Tsjechisch - als literatuur en cultuur, als nationale identiteit
- een beetje een keuze was tegen veel historisch-gegroeide determinanten in, meer
een toekomstproject dan een historische gedetermineerdheid. Hij spreekt van ‘de
Tsjechische weddenschap’ in de zin van ‘le pari’ van Pascal. De Tsjechen kozen
tegen alles en iedereen in voor een eigen bestaan in Centraal-Europa. Het verbazende
daarbij is, dat ze door die keuze voor een vorm van particularisme (nationalisme, zo
je wilt) van Praag een bij uitstek verlichte en cosmopolitische stad hebben gemaakt,
het brandpunt van de meest progressieve strekkingen en denkbeelden tussen de twee
wereldoorlogen en daarvoor. Wanneer Kundera het heeft over deze ‘nationalistische’
keuze die in de romantiek werd gemaakt, d.w.z. over de essentie zelf van de
Tsjechische identiteit en cultuur, dan bedoelt hij per definitie deze paradox. Het gaat
hem niet om een afgescheiden, lichtjes nostalgisch en wereldvreemd nationalisme.
Het gaat hem om twee dingen tege-

4

De Tsjechische Weddenschap in New York Review of Books, 22.1.81.
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lijk: het recht en de zin van elke aparte nationaliteit/cultuur en de plicht van openheid
en constructieve aanwezigheid in het grote debat op wereldvlak. Hij pleit vooral
tegen een alles gelijkschakelend wereldbewind, omdat dit zonder de diversiteit van
de verschillende naties per definitie leidt tot eenzijdigheid en onderdrukking. Als hij
van ‘wereldliteratuur’ spreekt, denkt hij aan de betekenis die Goethe daaraan gaf.
‘Het Goetheaanse concept “wereldliteratuur” impliceert precies deze ruimte voor
tolerantie en diversiteit waarin een kunstwerk niet staat voor een nationale prestatie
of prestige, maar alleen voor zijn eigen waarde, en waar culturen van kleine naties
hun recht kunnen handhaven op specificiteit, verscheidenheid en originaliteit’ (Vrij
Nederland, 24.12.83).
Met deze stelling raakt Kundera niet alleen een zere Russische teen (het
internationalisme en/of imperialisme), maar trekt hij ook de poten weg onder het
Amerikaanse ‘cultuur’-imperialisme van cola, soap-opera en Hiltonhotel. Sterker
nog, hij ziet in die tolerantie en die diversiteit minder een recht van de kleine naties
dan het enige middel om te onstnappen aan een geüniformiseerde wereldhegemonie
à la 1984. In zijn theoretische uitlatingen over de roman stelt hij eveneens dat het
‘ingewikkelde’ karakter van dit genre per definitie indruist tegen het totalitaire van
politiek en journalistiek-als-cultuur. Precies in de strijd tegen die unitarisering van
de mensheid ontmoeten de Tsjechische natie en de Europese roman elkaar: beide
staan voor complexiteit en verscheidenheid. ‘De eenmaking van de geschiedenis van
de aardbol, de droom van de humanisten die God op boosaardige wijze in vervulling
heeft willen laten gaan, is gepaard gegaan met een proces van duizelingwekkende
reductie... Het leven van een mens wordt gereduceerd tot zijn plaats in de samenleving,
de geschiedenis van een volk tot enkele gebeurtenissen, die via een tendentieuze
interpretatie ook weer worden gereduceerd; het maatschappelijk leven wordt
gereduceerd tot politieke strijd en politieke strijd tot de botsing tussen enkel en alleen
de beide supermachten. De mens wordt zonder meer meegezogen in de draaikolk
van de reductie, waarin de “wereld van het leven” waarvan Husserl sprak,
noodzakelijkerwijs verduistert en het wezen van de mens in vergetelheid geraakt’
(ibid.).

Geschiedenis van de roman
Kundera, kind van een muzikale vader, zoon van een land op het scherp van de
politieke snede tussen Oost en West, situeert zichzelf ook in de
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geschiedenis van de roman. De roman is een produkt van Europa, waarbij Europa
eerder die spaning tussen geloof en scepsis is waarop ik hierboven al wees, dan een
welomschreven gebied. Het strekt zich uit tot in de VSA en Latijns-Amerika, ook
Russische auteurs behoren ertoe. Uit enkele teksten en interviews, waar Kundera in
een notendop zijn visie op de geschiedenis van de roman geeft (een mengsel van
vormelijke en inhoudelijke verschuivingen, die echter steeds samenhangen), distilleer
ik de volgende synthese.

1. Grondslagen
De Europese cultuur begint bij de Grieken, meer bepaald bij Plato, wiens ‘personages
voor alles gedetermineerd worden door hun gedachten, door de manier waarop ze
de wereld zien’. In de Renaissance zet zich dit rationalistisch idealisme door. Daarom
is Rabelais (1494-1553) nog een auteur die ‘het voor altijd verloren paradijs van de
immense vrolijkheid van de verbeelding’ vertegenwoordigt.
De echte grondleggers zijn Descartes en Cervantes. Sinds Descartes (1596-1650)
bestaat de Europese tendens om ‘het denkend ego op te vatten als de grondslag van
alles’, wat geleid heeft tot ‘het eenzijdige karakter van de exacte wetenschappen’.
Cervantes (1547-1650), de schepper van Don Quichote is de eerste om de éne
waarheid te verwerpen en ‘de wereld op te vatten als iets relatiefs’, waarbij er ‘een
hele reeks waarheden zijn die met elkaar in tegenspraak zijn’, zodat de held van het
avontuur ‘de wijsheid van de onzekerheid’ bezit. De vraag aan de romancier is hier
niet welke avonturen er beleefd worden, maar ‘wat het avontuur is’.

2. Vernauwing van ruimte en tijd
Bij Samuel Richardson (1689-1761) gaat het niet meer om de avonturen in een
oneindige ruimte, maar om ‘het verborgen gevoelsleven’. Lawrence Sterne
(1713-1768) en Denis Diderot (1713-1784) daarentegen vertegenwoordigen ‘de
romaneske vorm als spel’. Diderots personages bevinden zich echter nog ‘in een tijd
die geen begin en geen einde heeft, in een ruimte die geen grenzen kent, midden in
een Europa waarvoor de toekomst nooit een einde zal nemen’.
Balzac (1799-1850) ziet die oneindige ruimte niet meer, doordat ‘de verre horizon
als een verglijdend landschap achter de moderne bouwsels van de maatschappelijke
instellingen verdwijnt: de politie, de rechtspraak, het
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bankwezen en de wereld van de misdaad, het leger, de staat’. En de nooit eindigende
tijd heeft plaatsgemaakt voor ‘de trein die Geschiedenis heet’. Flaubert (1821-1880):
‘Het dagelijks leven is zo vervelend dat fantasieën en dromerijen steeds belangrijker
worden. Het oneindige van de buitenwereld, dat verloren is gegaan, wordt vervangen
door het oneindige van het zieleleven’. Het ontdekken van de ‘terra incognita van
het dagelijkse leven’.
Nietzsche (1844-1900): ‘De kunst van het aforisme. Zo moet de romancier
filosoferen. Een meditatie in een roman moet de plek worden van de meest intense
schoonheid’.

3. Lebenswelt versus wetenschappelijke abstractie
Hoe belangrijk Husserl (1859-1938) en diens leerling Heidegger (1889-1976) in de
historische visie van Kundera zijn, heeft hij meer dan eens gezegd. Hij citeeert hen
om de historische visie die door Hegel ontwikkeld werd, te bestrijden. Kierkegaard
is voor hem de grondlegger van die anti-Hegel-visie: ‘In het midden van de 19e eeuw
heeft de grote filosoof van het kleine Denemarken, Kierkegaard, het eerste belangrijke
antwoord op Hegel geformuleerd door de irrationele realiteit van het individu te
stellen tegenover de onpersoonlijke rationaliteit van de geschiedenis’. Iets ruimer
geformuleerd: ‘De mens die eertijds door Descartes was gevormd tot “meester over
en bezitter van de natuur”, wordt niet meer dan een ding voor de krachten (van de
techniek, van de politiek en van de geschiedenis) waarop hij geen greep heeft, die
hem te boven gaan en waardoor hij wordt bezeten’. Wat verloren gaat is het belang
van de ‘Lebenswelt’ (Husserl), het concrete individuele leven. Die situatie
weerspiegelt zich in de romans die geschreven worden door de auteurs die geboren
zijn in de jaren 1880.

4. De opstand van de ‘tachtigers’
Tolstoi (1828-1910): ‘Bij Homerus, bij Tolstoi had de oorlog een volstrekt
begrijpelijke betekenis: er werd gevochten voor de schone Helena of voor Rusland’.
Hiermee situeert Kundera Tolstoi net vóór de moderne roman van de vroege 20e
eeuw. Toch gaat het bij Tolstoi ook om iets moderns: het uitrafelen van het irrationele
in schijnbaar rationele beslissingen en gedrag.
Proust (1871-1922), die het ongrijpbare moment, de individuele ervaring uit het
verleden wil vastleggen, Joyce (1882-1955), die de immense complexiteit van het
heden van één individu in kaart wil brengen, vormen
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samen één laatste moment van de lijn Cervantes-Balzac-Flaubert, tenzij ook Thomas
Mann (1875-1955), met zijn poging om de invloed van mythes op het gedrag te
analyseren, nog daarbij zou horen. Maar daarmee komt er een eind aan het bestaan
zelf van een herkenbaar en complex individu. Dan breekt het tijdperk aan van Kafka,
Musil, Broch.
Kafka (1883-1924) stelt ons voor het raadsel van de gereduceerde mens: het rijke
en oneindige zieleleven, de werkelijkheid van het dagelijkse, concrete leven is in K.
herleid tot de oppervlakkige contouren van een ‘landmeter’ die alleen nog aan zijn
‘proces’ kan denken; hij is door zijn reductie tot landmeter en onderdaan als het ware
met de ‘stofzuiger’ van de Geschiedenis van al de rest beroofd. Geen wonder, merkt
Kundera op, dat het laatste volksboek, Schwejk van de Tsjech Hasek (1883-1923),
ons een soldaat toont in een oorlog waarvan hij niets begrijpt, waarin de absurditeit
van de brute ‘Wille zur Macht’, dat eindpunt van een rationeel begonnen evolutie,
zorgt voor een bittere humor. Kafka is ook: ‘de alchimie die de meest vrije verbeelding
van de droom kon verbinden met de meest lucide analyse van de wereld’.
Musil (1880-1942): ‘In de romans van Kafka, Musil, Hasek en Broch komt het
monster van buiten en het wordt Geschiedenis genoemd. De geschiedenis lijkt in
geen enkel opzicht op de trein der avonturiers, ze is onpersoonlijk, onbestuurbaar,
onberekenbaar, onbegrijpelijk en niemand ontkomt aan haar greep’. Waarom het
juist deze Midden-Europese auteurs waren die de volgende stap zetten in de evolutie
van de Europese roman, kan samengevat worden in deze lapidaire zin: ‘Wat is de
toekomst als de intellectuelen in Der Mann Ohne Eigenschaften (Musil) geen flauw
vermoeden hadden van de oorlog die even later als een vloedgolf over hun leven zou
storten?’ De Eerste Wereldoorlog, de eerste vrucht van het irrationele machtsstreven
waartoe de rationele Westerse beschaving heeft geleid, deed zich vooral in
Centraal-Europa voor als wat hij was: het irrationele totalitarisme dat de complexiteit
van het individuele leven wil onderdrukken. Want deze auteurs waren alles behalve
dom of bekrompen: ‘Musil en Broch introduceerden in de roman een soevereine en
stralende intelligentie’.
Hermann Broch (1886-1951) betekent uiteindelijk voor Kundera ‘de eenheid van
roman en filosofie’. Van Broch nam hij de opvatting over dat de roman een bijdrage
moet zijn tot onze kennis, dat de roman de dingen moet blootleggen die alleen door
een roman blootgelegd kunnen worden.
Tot slot vermeldt Kundera ook nog twee andere leermeesters: Bataille (1897-1962),
de Franse grootmeester van de ‘filosofie van het erotisme, de
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metafysische pornografie’, niet onbelangrijk gezien de ironische erotiek bij Kundera
zelf; en Gombrowicz (1904-1969), de belangrijkste Poolse auteur van deze eeuw,
die ‘de rehabilitatie van de euforie, de grappigheid, het frivole in het moderne proza’
tot stand bracht.
Op de vraag of de roman zichzelf niet overleefd heeft, krijgen we van Kundera
dan ook geen eenvoudig antwoord. Nadat hij de sentimentele gehechtheid aan een
‘thuis’ als balling heeft verwezen naar het rijk van de Russisch-Dostojevskiaanse
zwaarte en donkerheid, zegt hij dat eigenlijk alleen de roman zijn thuis is, zijn diepste
engagement. Hij erkent dat het totalitarisme van Russen en Amerikanen de ergste
vijand van de roman is, maar geeft daarom ook hooguit toe dat de roman wellicht
vandaag terecht komt in een wereld die niet die van de gecompliceerde, genuanceerde
heldere en speelse roman is, maar dat ligt dan aan de wereld, niet aan de roman. ‘Het
enige wat ik meen te weten is dat de roman niet meer in vrede met de geest van onze
tijd kan leven: als hij voort wil gaan met het ontdekken van wat nog niet was ontdekt,
als hij nog vooruitgang wil boeken als “roman”, kan hij dat alleen tegen de voortgang
van de wereld in’.
Hierbij sluit ook de opvatting aan, dat de onderdrukking van de Praagse Lente in
1968 veel meer betekent dan een zet op het Oost-West-schaakbord. ‘Maar als
Cervantes inderdaad de grondlegger van de moderne tijd is, dan zou het verdwijnen
van zijn erfenis meer dan alleen maar een overgang in literaire genres zijn, het kondigt
het einde aan van de moderne tijd. Daarom lijkt de onnozele glimlach waarmee
lijkredes worden uitgesproken over de roman mij lichtzinnig. Lichtzinnig omdat ik
de dood van de roman al eens beleefd heb en meegemaakt, zijn gewelddadige dood
(door toedoen van verboden, censuur en ideologische druk) in de wereld waar ik een
groot deel van mijn leven heb doorgebracht’. De onderdrukking door de Russen van
de Praagse Lente is dan ook niets meer of minder dan het volgende: ‘juist in
Midden-Europa kon het Westen voor het eerst in zijn geschiedenis de dood van het
Westen meemaken, of nauwkeuriger gezegd, de amputatie van een stuk van zichzelf,
toen Warschau, Boedapest en Praag door het Russische Rijk werden verzwolgen.
Tot die ramp was de Eerste Wereldoorlog al een voorspel’ (Vrij Nederland).
Kundera blijft er dan ook bij, dat in zekere zin ‘Europa’ zoals hij dat ziet, in feite
al opgehouden heeft te bestaan sinds 1968. Het geestelijk Goetheaans forum tussen
de polen Scepsis en Geloof is toen vernietigd door de irrationele drang naar de éne
rationele waarheid en vooral door de nog irrationeler drang naar de macht. Niet dat
Kundera daar kleinzerig over wil doen: ‘Wie ben ik om een Fransman of Amerikaan
die rustig in zijn
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eigen dorp in zijn eigen land leeft, verwijten te maken? Hij kan niet lijden voor
iemand anders. Hij is niet gemaakt om andersmans lot te leven. Maar hij is gemaakt
om te begrijpen. Heel eenvoudig: het is nodig voor hem te weten, te denken, te
begrijpen wat er gebeurt met, laat ik zeggen, het Tsjechoslovaakse volk. Het is geen
kwestie van sympathie of mededogen, maar van rationeel reageren zodat deze naïviteit
geen tragedie wordt’ (Volkskrant).
Die tragedie zou dan zijn dat West-Europa potentieel al niet meer bestaat, tenminste
toch niet als collectieve cultuur, aangezien het toegelaten heeft dat West Oost werd
op die paar kleine plekken in Midden-Europa. Het verdwijnen van de entiteit
Midden-Europa is in die visie meer dan het afbreken van de Middeneuropese literaire
traditie (Kafka, Musil, Broch), het is de masochistische zelfvernietiging van Europa
als idee.

Esthetiek van de roman
Na het bovenstaande zal het esthetisch programma van Kundera wel voor iedereen
duidelijk zijn geworden. Van Diderot en Gombrowicz neemt Kundera het plezier
van het spelen met de romaneske vorm over; een grote roman moet ook altijd
amuseren, zoals Gombrowicz zei. Van zowel Diderot als Broch, Musil en Nietzsche
neemt hij verschillende ideeën over: de roman is meer dan verbeelding alleen
(Sterne-Kafka); hij is vooral een middel om onverkende aspecten van de menselijke
ervaring te verkennen (Broch); het aforisme is meer dan een esthetisch aangenaam
truukje, het is de esthetische condensatie van een heldere gedachte (Nietzsche), een
roman moet ook filosofisch zijn, ideeën weergeven (Broch, Musil); in wezen moet
de roman fantasie, denken, verkenning van het onbekende menselijke en lichtvoetig
spel zijn, een synthese van paradoxale trekken. Last but not least: een roman bekijkt
ook de tijd, ‘niet langer het Proustiaanse probleem van het individuele geheugen,
maar (uitgebreid) tot het raadsel van de tijd van de gemeenschap, van Europa, een
Europa dat achterom kijkt om zijn verleden te beschouwen, de balans op te maken
en greep te krijgen op zijn geschiedenis, zoals een oude man zich omkeert en in één
blik het leven dat achter hem ligt overziet’ (Vrij Nederland).
Dat het spel met de romaneske vorm in een muzikale richting gaat, in de zin van
thema en variaties, zal bovendien al gebleken zijn uit wat Kundera over zijn jeugd
vertelde. Al deze elementen samen maken van deze auteur een kristallisatiepunt van
de beste prozawerken uit Midden-Europa, die de term ‘Middeneuropees’ meer
verdienen dan die van ‘dissident’. ‘Dissident’
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is een term die de concrete gecompliceerdheid van het fenomeen miskent en die
bovendien toegeeft aan de druk van de twee wereldmachten om alles ondergeschikt
te maken aan hun politiek.
Dit laatste aspect tot besluit in Kundera's eigen woorden: ‘De roman wordt
gecomponeerd zoals een muziekstuk, dat wil zeggen op het principe van de variaties
en van de uitwerking van de thema's. De eenheid van de roman wordt gecreëerd door
enkele fundamentele woorden die, geleidelijk aan, categorieën van de existentie
worden’.
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Nostalghia van Andrej Tarkovski
Weemoedige reis in stilstand
Paul Verstraten
‘The mystery of the world is the visible,
not the invisible’.
Oscar Wilde

In de film Nostalghia zien we een Russische dichter die in Italië de plaats (be)zoekt
waar een vroegere Russische componist gewoond heeft. Op die plaats, een kuuroord,
probeert de man een antwoord te vinden op de hem obsederende vraag: waarom koos
de componist er uiteindelijk voor om weer terug te gaan naar Rusland (en zijn
slavenbestaan)? Maar eigenlijk is de zoektocht van de dichter (gespeeld door Oleg
Jankovski) geen ruimtelijk traject, maar een moreel-esthetisch. Een zoektocht naar
de zin en betekenis van zijn eigen leven. En als dichter is die zoektocht er nog meer
een naar zin en betekenis van de kunst. Een imaginaire Odyssee der zingeving,
interpretatie.
De Russische cineast Andrej Tarkovski, tegenwoordig woonachtig in Italië (begin
juli besloot hij zijn sovjetstaatsburgerschap op te zeggen - ‘ik heb iets heel dierbaars
verloren, mijn land’ - en politiek asiel te vragen in het Westen), roept met zijn films
altijd sterk verdeelde reacties op. De reden daarvan is het zeer esthetische en
symbolische karakter van zijn beelden; een zeer rigoureus geësthetiseerd,
gemaniëreerd beeld, waarin water, aarde en vuur altijd de zeer nadrukkelijke
achtergrond (of zou je van voorgrond moeten spreken?) vormen. Of het nu gaat om
een historische film zoals Andrej Rubeljev of om een science-fictionachtige thriller
zoals Stalker, steeds heb je het gevoel dat je naar dezelfde film, dezelfde beelden
met steeds terugkerende stijl zit te kijken. De reacties op zijn films zijn dan, zeer
begrijpelijk, ook altijd tweeledig: of men valt gefascineerd voor de esthetische
aantrekkingskracht van de beelden of men verwerpt deze esthetiek als een inhoudsloze
‘l'art pour l'art’-optiek. Met Nostalghia lijkt Tarkovski deze twee diametraal
tegenovergestelde reacties een kans tot verzoening aan te reiken. Maar daarvoor moet
je wel heel goed kijken.
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Zoals in al zijn vorige films is namelijk ook nu weer de kans groot dat Nostalghia
deze tweeledige reactie ten deel valt. De oorzaak daarvan is dat de film zich eigenlijk
als een open boek laat lezen, maar die openheid lijkt evenzeer een hermetische
geslotenheid te zijn. Nostalghia lijkt zelf zijn eigen interpretatie aan te reiken, op te
dringen en dat maakt dat de toeschouwer die de film zelf een eigen zin wenst en
tracht te geven, geen eigen toegang tot de film meer schijnt te hebben. Alsof de film
in zijn openheid de interpretatie van de toeschouwer steeds afketst en zijn eigen
interpretatie oplegt.

De valkuil van het autobiografische
De overeenkomsten tussen het hoofdpersonage (de Russische dichter) en de cineast
Tarkovski liggen voor het oprapen: in beide gevallen gaat het om een Rus in Italië,
beiden zijn kunstenaars met een sterk esthetische inslag. En Tarkovski is de laatste
om deze gelijkenis uit de weg te gaan. Sterker nog, hij verkondigt het zelf: ‘Nostalgie
is voor mij de ervaring van vervreemd te zijn van mijn land, is het heimwee naar
mijn land. Het is, oppervlakkig gezien, de geschiedenis van een hedendaagse
Russische dichter, die naar Italië gaat om een boek te schrijven over een Russische
componist, die hier (in Italië) geleefd heeft in de 18e eeuw’1. Tarkovski doet zijn
best om de film en zijn hoofdpersonage in het autobiografische te verankeren en zo
ook de interpretatie vast te leggen. Ook de dichtbundel die de dichter in de film
meezeult, een bundel van Tarkovski's vader, A. Tarkovski, maakt dat Nostalghia
alleen maar als een persoonlijk getuigenis gelezen kan worden. En welk ander
document lijkt meer ‘voor zichzelf’ te spreken dan de autobiografie, die zegt: ‘Ik
zeg...’. Deze klassieke optie op de autobiografie, die een subjectief ik als kunstenaar
en waarheidszegger ziet, lijkt geen andere lezing toe te willen staan dan wat ze zelf
zegt. Een één-voudige interpretatie van de betekenis, de ‘écriture’. Is Tarkovski's
nostalgie misschien ook heimwee naar een tijd dat de wil van de auteur nog gold als
wet, heimwee naar een tijdperk dat door de hedendaagse optiek op de auteur vermoord
lijkt te zijn? R. Barthes spreekt ergens van de ‘dood van de auteur’2.

1
2

Tarkovski, geciteerd in het Cannes-nummer van Cahiers du cinema, 348/349.
Roland Barthes was zich heel goed bewust van de valkuilen en misleidingen van de
autobiografie-écriture en schreef zijn eigen biografie: Roland Barthes par Roland Barthes,
waarin hij zichzelf in de derde persoon (als een object) beschrijft.
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It's all in the film
Tarkovski's optie op het autobiografische gaat ook gepaard met een weigering van
een uitleg die niet de zijne of die van de film is. Op de persconferentie in Rotterdam
(jan. 84) werden vragen over betekenis en inhoud van en in de film steeds beantwoord
met de opmerking dat alles in de film zit, in het bekijken van de film. Een houding,
die Nostalghia voor interpretatie even open als gesloten houdt.
De film schijnt trouwens genoeg statements en betekenissen aan te dragen waar
je je aan vast kunt houden of vast kunt klampen. Er is voldoende voer voor de
eenvoudige, intellectuele interpretatie. Maar het is ‘voorgekauwd’ voer. Een
voorbeeld: de man zegt tegen zijn tolk en reisgenote (gespeeld door Domiziana
Giordano) dat ze de Italiaanse vertaling van de gedichten van Tarkovski weg moet
gooien. ‘Kunst laat zich niet vertalen in een andere taal’. Moet dat ook betekenen
dat de taal van de film zich niet laat vertalen in een andere taal, die van de interpretatie
of betekenisgeving? Het ‘accepteren of verwerpen’ van Tarkovski's films situeert
zich dus niet alleen op het vlak van de zich opdringende beeldesthetiek, maar ook
op dat van de betekenis en interpretatie3. Op het vlak van de betekenis schijnt
Nostalghia de toeschouwer de mythische dimensie van het geloven te vragen: ‘Ik
geloof dat wat gezegd wordt (on)waar is’4 In plaats van een interpretatie van de
betekenis lijkt een geloven in de ogenschijnlijk onbetwistbare betekenis gevraagd te
worden.

Geloven
Het ontbreken van geloof (in de kunst, haar zinvolheid) is, ironisch genoeg, nu juist
het gebrek of gemis van Tarkovski's anti-held, de dichter. Daarvan getuigt ook de
imaginaire reis die hij maakt: een reis naar de zin, naar het geloof. Hij komt allerlei
(heel duidelijk symbolische) personages tegen die wel een geloof bezitten: een gek
(gespeeld door Erland Josephson) die vanuit een verheven standpunt, een hoog
standbeeld, zijn geloof aan de massa verkondigt; een kind (Angela = engel) dat nog
het naïeve,

3

4

Ook de (zwart-witte) flash-backs bieden geen verklaringsmogelijkheid voor de ‘manque’
van de dichter. Flash-backs worden meestal in een verklarende, expliciterende functie gebruikt.
In Nostalghia zijn het slechts sfeerbeelden.
Net zoals de autobiografie en haar subject (zie noot 2) worden in het Franse denken het geloof
(door de psychoanalyse, bij Mannoni) en de waarheid (in de logische semantiek, bij Greimas)
als constructies gezien en niet als ‘pure inhoud’.
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ongeschonden geloof in een onschuldig geluk bezit; toeristen die geloven in de
werking van heilbaden; vrouwen die geloven in de ‘vruchtschenkende’ kracht van
Moeder Maria. Tarkovski deinst er niet voor terug om zijn archetypische wereld van
aarde, water, lucht en vuur te sieren met allerlei symbolische personages (de Gek,
het Kind, de Vrouw), die dragers van een geloof zijn. Zijn anti-held doolt aldus rond
in een zwaar betekenisgeladen wereld, een wereld die zich alleen via het geloof en
niet via de interpretatie laat lezen5. Het ‘waarom en waarvoor’ van de man lijkt geen
letterlijk antwoord te krijgen, maar wordt alleen geconfronteerd met levende,
bestaande dragers van een geloof.
De enige ongelovige in dit gezelschap, de dichter, rest niet anders dan te zwichten
in deze geloofzwangere, hermetisch-opene, niet-‘hineininterpretierbare’ wereld. Zijn
confessie bestaat in het aanvaarden van een opdracht, die hij halverwege de film van
de gek krijgt. Hij ‘weigert’ deze opdracht in eerste instantie, voert ze aan het einde
van de film dan toch onverwacht en plotseling uit. Het is ook op dat moment dat
Tarkovski's montage en enscenering een interpretatie toestaat. Net daarvoor hebben
we de gek op het hoge standbeeld zijn pleidooi zien houden (‘De normale mensen
hebben ons, gekken, nodig; we moeten ons verenigen’) en de gek heeft zich in brand
gestoken (waaronder ‘Alle menschen werden Brüder’ klinkt!). Door het uitvoeren
van de opdracht (B) ná het pleidooi (A) te plaatsen (een montagekwestie, een
creatieve, gewilde daad) geeft Tarkovski de ridicule opdracht en het herwonnen
geloof, dat zich daarin uit, een tragische dimensie. Zou de opdrachtuitvoering voor
het pleidooi gekomen zijn, dan zou het herwonnen geloof een ‘hopeloze’ dimensie
gekregen hebben; in plaats van de zelfopoffering die de gek nu volbrengt, zou een
zinloze zelfmoord ontstaan zijn.
Maar wat voor een opdracht! De dichter moet het kuurbad doorwaden met een
brandende kaars in de hand. Omdat hij er zo lang mee gewacht heeft, moet hij nu in
het naseizoen door het bad lopen dat leeggemaakt is voor de jaarlijkse schoonmaak.
Over de met rotzooi bezoedelde vloer van het lege bad moet hij driemaal opnieuw
beginnen; twee keer gaat halverwege de loop de kaars uit. In minutenlange
plan-sequenties laat Tarkovski ons ononderbroken de loop van de ongelovige zien,
die zijn geloof her-

5

Ook de politieke en culturele statements in Nostalghia hebben deze provocerende
eenduidigheid. De dichter zegt tegen zijn tolkvrouw; ‘Jullie begrijpen de Russen niet’. Zij:
‘Dus jullie begrijpen Dante, Macchiavelli ook niet. Hoe moeten we elkaar dan leren kennen?’.
Hij: ‘We moeten de grenzen van de staat afbreken’. In zijn pleidooi breekt de gek een lans
voor de noodzaak tot communicatie tussen gekken en normalen (tussen ‘dissidenten’ en de
staat).
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vindt in deze ridicule missie, een opdracht die hem gegeven is door een gek. Het
spannend traject met de fragiel brandende kaars (metafoor voor het geloof, de
kunstenaarsmissie?) slaagt uiteindelijk6: het geloof hervonden, de opdracht volbracht.
Het tragische gevolg is echter, dat het slagen van de opdracht en het hervonden geloof
bekocht worden met de dood: uitputting, hartaanval?

Credo
Het allerlaatste beeld van de film (meteen na de opdracht) toont ons in zwart-wit (de
kleur van de flash-backs, die we regelmatig in de film zien opduiken) de man,
vergezeld van zijn hond, in een stilstaand beeld waarin drie tijden en drie ruimtes op
een paradoxale manier versmolten zijn. Emotioneel gezien heeft het beeld een glans
van het hiernamaals (na de dood van de dichter), topografisch is het een onmogelijke
ruimte (een

6

Tarkovski spreekt in de Bresson-documentaire De weg naar Bresson zijn bewondering uit
voor die andere, rigoureuze estheticus, Bresson. Het laatste beeld van de levende dichter laat
ons zien hoe zijn twee devoot geënsceneerde handen (en de handen alleen) de kaars op de
muur aan de overkant zetten. Met dit citaat eert Tarkovski Bresson's beeldesthetiek; het beeld
had zonder problemen in Bresson's L'Argent gepast. (Zie P. Verstraten, L'argent van Robert
Bresson, in Streven, mei 1984, pp. 739-745).
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Italiaanse, gotische ruïne waarbinnen zich zijn vroegere, Russische boerderij bevindt),
qua beeldkleur is het een flash-back. Verleden, toekomst, heden, Italië en Rusland
worden in één beeld gesynthetiseerd, op een paradoxale, ‘onmogelijke’ wijze.
De paradoxale synthese van nostalgie: het verlangen van het heden naar het
verleden (de nostalgie), van het ‘hier’ naar het ‘daar’ (het heimwee) in één beeld dat
heden, verleden, hier, daar en ‘Jenseits’ verbindt. ‘The mystery of the world is the
visible, not the invisible’: Tarkovski toont ons het onzienbare (het psychische, het
geloven) zo ‘zichtbaar’, dat er inderdaad een (gewild) mysterie ontstaat. Het is juist
ook op dit punt dat de toeschouwer zich voor een probleem geplaatst voelt: hoe moet
ik deze hermetisch-open wereld, die gegoten is in een niet te bediscussiëren
beeldesthetiek, zin geven, interpreteren? Hoe moet ik die genoegzame en duidelijke
ethiek-esthetiek ‘te lijf gaan’?
Zoals ik aan het begin zei, roepen Tarkovski's films vaak tweeledige reacties op.
Maar waarom gebeurt dat minder sterk bij andere films, die ook een sterk esthetische
of ethische boodschap hebben: Bergman, Antonioni, Bresson? Precies omdat
Tarkovski door zijn zware symboliek, zijn serieuze onderwerpen, zijn afgeronde
beeldesthetiek geen ruimte schijnt te laten voor de toeschouwer. Schijnt te laten.
Want wie de durf en het oog heeft om de eerste overweldigende storm van film en
auteur over zich heen te laten gaan, ontdekt de ironie en speelsheid van de pastiche.
En ook dat zit ‘in the film’, in de allereerste zin van de dichter (gezegd in een typisch
gestileerd Tarkovski-landschap): ‘Ik heb genoeg van al die schoonheid’. Daarom
geloof ik, dat Nostalghia noch adulatie noch verwerping vraagt, maar een begrijpend
onbegrip en een kritische fascinatie verdient. Geen frontale, maar een ‘zijdelingse’
interpretatie.
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De Engels-Nederlandse Van Dale
Ria Vanderauwera
De aandacht die wij in Streven aan de Van Dale vertaalwoordenboeken besteden,
begint sommigen misschien verdacht te lijken. In oktober het Franse, in april
het Duitse, nu het Engelse, en dit dan nog zo veel uitvoeriger. Het lijkt wel op
(sluik)reclame. Maar daar staat tegenover: waar elders vind je een ernstige
evaluatie van deze toch belangrijke onderneming in ons taalgebied? Kranten
en weekbladen maken er zich van af met een relaasje van de persconferentie
waarop het nieuw verschenen deel wordt voorgesteld en vatten samen wat de
samenstellers er zelf van vinden. En ten tweede: het zal de lezer niet ontgaan,
hopen we, dat onze recensenten aan hun werk kennelijk veel plezier hebben
beleefd. En daar mogen we u ook wel eens in laten delen.
Redactie
Enkele maanden geleden vroeg iemand me welk Engels vertaalwoordenboek ik aan
zou raden voor studenten-vertalers. Hoewel ik hem nog niet gezien had, meende ik
toen al de nieuwe Engelse Van Dale (EVD) te moeten aanraden. De man in kwestie
keek verbaasd op en mompelde dat die te duur zou zijn voor studenten.
Studenten-vertalers nota bene. Ik was niet minder verbaasd, maar ik kon niet bewijzen
dat, de prijs/kwaliteit verhouding in acht genomen, de EVD allicht toch de beste
koop was. Nu kan ik dat wel aantonen. Het derde deel van de in 1975 geplande Van
Dale-reeks vertaalwoordenboeken (hoofdredactie Prof. dr. W. Martin en Dr. G.A.J.
Tops)1 bevat zeker dubbel zoveel informatie als het vertaalwoordenboek dat ik tot
nog toe gebruikte. Daarmee wil niet gezegd zijn dat er echt alles in staat, en dat de
EVD niet zou lijden aan datgene waaraan alle nieuwe concepten en ondernemingen
lijden: kinderziekten. Maar het valt allemaal nog best mee.
Vooreerst koop je niet alleen een lijst van Engelse woorden - ca. 90.000 ingangen
- met de daarbij horende Nederlandse vertalingen, maar je koopt een overzichtelijke
woordenlijst met aanduidingen aangaande stijl, uit-

1

Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen,
1984.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

1007
spraak, frequentie... en een grote keuze aan vertaalmogelijkheden; er zit nog een
aparte spreekwoordenlijst bij (waarnaar in de lemmata verwezen wordt), een
maten-en-gewichten-tabel, en vooral een bijzonder handig opgevat grammaticaal
compendium (Prof. dr. X. Dekeyser), een soort verwijzingsgrammatica waar je in
een mum van tijd een probleem (de juiste keuze van een relatiefpronomen b.v.) kan
lokaliseren en behandeld zien, compleet met verhelderende en contrastief relevante
voorbeeldzinnen.
Zoals de hele reeks is de EVD een synchroon woordenboek. Dat wil zeggen dat
het gaat om hedendaags Engels. Nu is het Engels een taal die voortdurend in beweging
is: nieuwe woorden of uitdrukkingen vinden ingang; vaktaaltermen worden in de
gewone taal opgenomen (denk maar aan input, output, interface). Dat maakt het de
lexicograaf natuurlijk niet gemakkelijk. Daarbij komt dat het Engels de eerste taal
van een 300 miljoen mensen is, de tweede taal van ongeveer evenveel anderen en,
althans in het westen, de taal van de wetenschap, de economie en de technologie, of
men dat nu wil of niet. Het is bovendien de taal van de populaire muziek en de
jeugdcultuur. Een inventaris van het hedendaagse Engels moet in het ideale geval
een heel gamma registers - van computerese tot slang - en geografische varianten en
leefwerelden - van Australië tot Noord-Amerika over Azië, Europa, Afrika en
West-Indië - bestrijken. Het ligt voor de hand dat de samenstellers een selectie
moesten maken. Ze kozen voor het Britse (BE) en het Amerikaanse Engels (AE), de
twee varianten die op het ogenblik domineren (weerom, of men dat nu wil of niet).
De EVD is overigens het eerste vertaalwoordenboek waar men het Amerikaanse
Engels naar mijn gevoelen echt op gelijke voet heeft willen behandelen als het Britse
Engels. Zo'n poging kan alleen maar worden toegejuicht. Omdat het een nieuwigheid
is, ga ik er wat uitvoeriger op in.

Americana
Het grammaticaal compendium besteedt evenzeer aandacht aan Britse als Amerikaanse
mogelijkheden. De uitspraakverschillen tussen RP (Received Pronunciation) en GA
(General American) worden er systematisch uitgelegd, terwijl bij de afzonderlijke
lemmata die verschillen ook in de transcriptie aangegeven worden. Zelfs heel
eenvoudige dingen, zoals het zogeheten ‘t-flapping’, het ‘dikker’ uitspreken van de
t (bijna d) in bijvoorbeeld butter worden aangeduid. Voorts is er een grondige poging
ondernomen om Amerikaanse woordenschat in het bestand op te nemen. Zo vind ik
hier wel (en niet in mijn oud woordenboek) gewone Amerikaanse woor-
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den als anchor man (eindredacteur en lezer van een nieuwsuitzending), condominium
(flatgebouw met koopflats, koopflat), garage sale (uitverkoop van persoonlijke
goederen bij eigenaar thuis), doggie bag (tas of zak om het restant van een maaltijd
in een restaurant mee naar huis te nemen), club sandwich (club sandwich, drie sneetjes
brood met vleeswaren, ei en salade), of bus(s)ing (busvervoer, i.h.b. busvervoer van
kinderen naar geintegreerde scholen). Dat zijn stuk voor stuk heldere vertalingen of
omschrijvingen.
Bij apple staat er ook leuk The Big Apple (= New York) en bij Madison Avenue
vind ik: principes/methoden van het Amerikaanse reclamewezen. Als je in Amerika
gaat ontbijten en men vraagt je of je het gebakken eitje sunny-side up wil, dan vertelt
de EVD je dat het gaat om aan één kant gebakken eieren, spiegeleieren. Bij de vraag
of je je omelet light and fluffy wil, laat de EVD evenwel verstek gaan: fluffy is er
alleen donzig of pluizig, terwijl er ook iets als luchtig had moeten staan (overigens
lijkt me dat niet eens typisch AE). Bij T-bone geeft mijn oud woordenboek, ‘T-vormig
been in karbonade’, maar dat helpt niet zoveel, als T-bone eigenlijk biefstuk van de
rib is, wat de EVD dan ook geeft. Ook vind ik woorden als tortilla (Mexicaanse
dunne platte (vnl. maïs)koek) of sushi (Japans gerecht van rijst en rauwe vis) terug.
Voor iemand die nooit in de VS geweest is, lijken dat misschien on-Amerikaanse en
exotische dingen, maar in werkelijkheid zijn ze er erg populair; ze maken deel uit
van de gewone woordenschat, en horen dus thuis in de EVD.
De EVD neemt ook enkele in het AE tot soortnaam geworden merknamen op zoals
laundromat (wasserette) of band-aid (wondpleister), maar ik mis sanka (instant
cafeïne-vrije koffie) en jacuzzi (een soort wervelbad dat al jaren erg in trek is). Die
dingen durven wel eens voorkomen in moderne romans of kortverhalen, en het is
dan toch prettig ze te kunnen identificeren. Ik vind ook flink wat met AE gemerkte
‘vieze’ of ‘platte’ woorden (blow job, jerk off, motherfucker...) die elders ontbreken,
en toch wel van nut zijn bij het lezen van moderne Amerikaanse literatuur.
Bij het nakijken van mijn lukraak lijstje Americana, vind ik toch wel enkele
onvolkomenheden. Zo is het wellicht goed te weten dat, als men je uitnodigt op een
potluck(dinner) in de VS, dat een feestje is waar de gasten zelf een of ander gerecht
meebrengen, maar dat vind ik niet zo duidelijk in de EVD waar er bij potluck alleen
de algemene betekenis staat: ‘eten wat de pot schaft’. Ik krijg ook weinig hulp bij
het opzoeken van movie of TV tie-in, een boek dat naar aanleiding van de film of
TV-serie wordt uitgegeven. De overigens correcte betekenis, ‘verkoop van twee of
meer artikelen om de minder gangbare aan de man te brengen’, verdient aanvul-
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ling of tenminste voorbeeldmateriaal. Trouwens de Britse uitgever Penguin gebruikt
al jaren het woord tie in op zijn fondslijsten. Bij het lemma green vind ik (terecht)
green card met de evenwel verkeerde verklaring, ‘visum voor Mexicaanse
gastarbeiders’, terwijl het in werkelijkheid gaat om een Permanent Residence Permit
dat ook door u en mij aangevraagd moet worden als we in de VS willen blijven
wonen. Dat is een ernstige flater, en allicht is de Amerikaanse actualiteit - problemen
met illegale Mexicaanse immigranten - daar niet vreemd aan. Eerlijkheidshalve
vermeld ik dat ik in dat verband wel uitdrukkingen als illegal alien (onwettig
immigrant, onder het lemma alien) en wetback (illegale Mexicaanse gastarbeider die
b.v. de Rio Grande is overgezwommen) wel vind.

Eigentijds
Eigentijds Engels veronderstelt een heleboel termen uit het hedendaagse politieke
en economische leven. Ook daar scoort de EVD erg hoog. Ik vind als hoofdwoord
of bij de voorbeelden termen als austerity measure (versoberingsmaatregel), tax
haven (belastingparadijs), tax shelter (aftrekpost), prime rate (laagste rentevoet
waartegen bij een bank geld geleend kan worden), redundancy pay
(afvloeiingspremie), grassroots (uit de basis), gunboat diplomacy (machtspolitiek),
shuttle diplomacy (pendeldiplomatie)... Reaganism (rechts, conservatief beleid) staat
er zelfs in, maar niet het meer gebruikte Reaganomics, en ook niet moral majority
(een soort pressiegroep van rechtse moraalridders in de VS). Bij dergelijk politiek
jargon kan men zich natuurlijk afvragen hoe lang het meegaat en hoeveel ervan in
een vertaalwoordenboek moet. Ik heb de indruk dat de samenstellers van de EVD
doorgaans opteerden voor beter te veel dan te weinig woorden. Ook wat de
problematiek rond de Euromissiles aangaat, geeft de EVD de woordenschat: cruise
missile, second strike (vergeldings-aanval), overkill (overdreven (gebruik van)
vernietigingspotentieel), MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle);
en onder het lemma nuclear vind ik zelfs nuclear freeze (kernwapenstop). Voorts
vond ik nog breakfast television, workaholic (met de synoniemenreeks: werkidioot,
werkverslaafde, arbeidsmaniak, workaholic), acid rain (zure regen), prime time
(zendtijd met de grootste luister/kijkdichtheid op radio/TV), high-tech, coffee-table
book (salontafelboek), en het uit de Japanse en macro-biotische keuken stammende
bean curd (tofu). Ik mis nochtans food processor, het gewone woord voor keukenrobot
of -machine, en het niet eens zo recente press run voor oplage. Letterwoorden staan
er in grote getale
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in: START en S.A.L.T. (dit laatste ietwat inconsequent met punten), AWACS, AIDS
(Acquired Immunity Deficiency Syndrome), NOW (National Organization for
Women) enz. Het verbaasde me dat CPU (Central Processing Unit, het brein van de
computer) er niet in stond, maar dat komt omdat er een drukfoutje gemaakt werd: er
staat CPV. Jammerlijk genoeg zitten er in de EVD meer van die storende zetfouten.
Wat de taal van de technologie aangaat, speelt een Engels vertaalwoordenboek
haast de rol van een verklarend woordenboek: de uit het Engels afkomstige
terminologie wordt vaak gewoon overgenomen in de eigen taal, maar verklarende
woordenboeken lijken ze maar heel langzaam te accepteren als deel van het eigen
taalgebruik. Men moet dan zijn toevlucht nemen tot vertaalwoordenboeken. De EVD
lijkt vrij goed op die behoefte in te spelen. De samenstellers gaan er bijvoorbeeld
prat op een hele reeks woorden uit de computertaal te hebben opgenomen. Van een
lijstje computerwoorden uit The International Herald Tribune (‘Glossary of Basic
Terms for a User's Technical Vocabulary’, 25 oktober 1983) vind ik als hoofdwoorden
in de EVD: bit, byte, chip, computer, memory, software, ROM, RAM, BASIC en
FORTRAN. Een reeks andere kan ik reconstrueren via de samenstellende woorden:
data base management (EVD geeft data base), disk en tape drive (EVD geeft disk,
geheugenschijf, en natuurlijk ook tape en drive; voorts als voorbeeld ook floppy disk,
diskette), baud rate (EVD geeft baud). Dat lijkt me een goede score voor een
woordenboek dat tenslotte geen vakwoordenboek wil zijn. Een slordigheid is allicht
het ontbreken van COBOL, terwijl de andere computertalen wel vermeld worden,
en misschien hadden ports (de kanalen waarlangs een computer gegevens ontvangt
en uitzendt) of modem (het toestel dat de elektronische signalen van de computer
omzet in klanken die via een telefoonlijn verspreid kunnen worden, en omgekeerd,
klank in signalen) er ook net bijgekund. Mijn lijstje geeft ook de leuke woordspeling
nibble voor half a byte, maar vermeldt erbij dat dat alleen van belang is voor een
computermaniak, a hacker. Bij mijn weten heeft hacker toch wel ingang gevonden
in het moderne Engels, en had mischien toch in de EVD gekund, maar die geeft dan
weer wel computernik in die betekenis.

Uitvoerig en overzichtelijk
Een woordenboek moet echter niet alleen een zo volledig mogelijke inventaris geven,
het moet die inventaris ook overzichtelijk voorstellen. De
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EVD lijkt daar goed in geslaagd te zijn. Wat de ingangen zelf aangaat, vindt men in
de alfabetische volgorde niet alleen gewone woorden, maar ook sommige typen
woordgroepen (zoals de in het Engels veel voorkomende en hierboven meermaals
vermelde naamwoord + naamwoord-constructie); afkortingen en letterwoorden;
onregelmatige werkwoordsvormen (voor iemand die niet zo vertrouwd is met het
Engels een grote hulp), samentrekkingen (I'll, she's, we've...). Voorts de gebruikelijke
affixen (-ly of re-) maar ook woordstukjes zoals -happy (bezeten door, zoals in
gold-happy), -boned (met botten of beenderen, zoals in strongboned) of prone
(geneigd zoals in strike-prone), wat handig is, want die woordstukjes zijn nog altijd
produktief.
Over de geheel nieuwe, duidelijke lemma-opbouw hoef ik niets meer te zeggen:
die is hier in de vroegere besprekingen van de Franse en Duitse Van Dale al voldoende
geprezen. Zelf vind ik die cijfer-punt-cijfercode vooral bij uitvoerige lemmata erg
handig.
De hele werkwijze (reeksen synoniemen en genummerde voorbeelden) maken het
woordenboek wel bijzonder dik (een vergelijking met corresponderende lemmata in
andere woordenboeken maakt dat onmiddellijk duidelijk). Ook omdat de EVD zo
bijzonder klein gedrukt is, kon ik er niet aan weerstaan me af te vragen of men op
bepaalde punten een al te grote omslachtigheid toch niet had kunnen vermijden. Is
het bijvoorbeeld wel echt nodig dat bij het lemma dictionary de volgende reeks
synoniemen wordt gegeven: woordenboek, verklarend woordenboek,
vertaalwoordenboek, dictionaire, woordentolk? Hetzelfde gebeurt ook wel eens met
de voorbeelden. Bij licking vind ik terecht: ‘the American team got a licking’, maar
dat wordt dan met drie Nederlandse varianten vertaald: ‘het Amerikaanse team werd
in de pan gehakt/kreeg op zijn donder/werd ingemaakt’; bij to buy staat het voorbeeld
‘the dollar doesn't buy what it used to’ met de toch wel al te omslachtige Nederlandse
equivalentenreeks: ‘de dollar is ook niet meer (waard) wat ie was, de dollar heeft
aan koopkracht ingeboet, je krijgt minder voor je dollars dan vroeger’. Engelstaligen
die Nederlands leren, varen er natuurlijk wel bij. Soms is er ook een al te grote
synoniemenijver, die tot verwarring kan leiden. Bij het AE diner staat het juiste ‘klein
(weg)restaurant, vaak in de vorm van een restauratiewagen’, maar dan suggereert
men de volgende betekenisverwante woorden: ‘patatkraam, worststalletje’, wat totaal
verkeerde connotaties oproept: een diner is vaak bekend voor eenvoudige maar goede
‘home-cooking’ en niet voor het type ‘fast food’ dat men aan kraampjes koopt.
Tenslotte zou er bij grondig redigeerwerk - voor een tweede druk b.v. - naast de
zetfoutjes ook heel wat overtollige informatie aan het licht
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komen. Ik noteerde dat frontline en front-page zowel aparte ingangen krijgen als bij
de voorbeelden van het lemma front opgenomen werden. Een beetje vreemd is ook
het voorbeeld ‘to grow cauliflower’ onder het lemma cauliflower, alsof to grow niet
voor elk gewas toepasselijk zou zijn.
Overigens is het aangereikte voorbeeldmateriaal een van de grootste pluspunten
van de EVD. Men heeft heel bewust niet voor (vaak oubollige) citaten gekozen maar,
duidelijk in het verlengde van de synchrone opzet, voor moderne uitdrukkingen en
verwijzingen naar eigentijdse toestanden. Hier volgt een greep uit de vele voorbeelden
die me bij het doorbladeren opvielen: ‘prices jumped sharply’; ‘the Observer scooped
the other newspapers with the election results’; ‘leak information to the press’; ‘there's
fierce competition between the three networks’; ‘when will the government move to
halt inflation’; ‘Barbara Streisand co-stars with Richard Burton’ en ga zo maar door.
Lees er in dat verband ook het lemma do op na. De EVD wordt er bijna een handig
lees- en leerboek idiomatisch taalgebruik door.
Naast de al eerder vermelde verwijzingen naar het grammaticaal compendium en
de spreekwoordenlijst, en aanduidingen inzake uitspraak en frequentie, geven de
lemmata ook nog informatie over de afbreekpunten van de woorden - het splitsen
van woorden is een ingewikkelde kluif in het Engels. Naast de aanduidingen AE en
BE (waar ze nodig zijn) worden ook andere varianten aangegeven (Australisch of
Indisch Engels b.v.), maar de samenstellers vermelden in hun inleiding niet dat er
ook moedertaalsprekers Engels in West-Indië (het Caribische gebied) zijn. Ik zocht
dan ook tevergeefs naar het overigens toch wel ruimer bekende dreadlocks, de
typische haardracht van de Rastafarians.
Er zijn voorts markeringen voor allerhande vaktalen en taalsferen (juridisch,
culinaria, psychologie, religie enz.). Bij planten wordt naast de Nederlandse ook de
Latijnse benaming gegeven. Met de stijlaanduiding slang heb ik toch even moeite.
De makers definiëren slang als ‘altijd informeel, vaak aan sociale context of groep
gebonden’. Het is me dan niet duidelijk waarom to brownbag (zijn eigen lunch
meebrengen), topless in de betekenis ‘met topless bediening’, of to buy in de betekenis
‘geloven, pikken, accepteren’ als slang gemarkeerd moeten worden. Topless bar lijkt
me heel gewoon Engels, en brownbag of de uitdrukking I'll buy it zijn hoogstens
informeel. Ook Webster spreekt in die gevallen niet van slang. Gek vind ik ook de
aanduiding ‘eufemistisch’ bij marriage counsellor (huwelijksconsulent), wat nu toch
het normale woord is. Allicht is dit een soort persoonlijke toets van een van de
medewerkers. Er zitten trouwens wel
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meer van die dingen in de EVD, vaak ten goede. Zo vind ik bij worry beads
(kralenkettinkje om de vingers iets te doen te geven) onder meer de vertaling
wriemelkettinkje, en bij statutory woman (vrouw slechts getolereerd om schijn van
seksisme/ongeëmancipeerdheid te vermijden) excuus-Truus en alibi-Jet. Daar kan
het Nederlands alleen maar beter van worden.
Over het label AZN (Algemeen Zuidnederlands) zullen de meningen allicht
verdeeld zijn. De regel die men beweert toe te passen is het vermelden van een AZN
woord als een bepaald Noordnederlands equivalent niet bekend zou zijn in het zuiden
of tot verwarring zou leiden. Bij het AE french fries vind ik naast patat dan ook het
met AZN gemarkeerde frieten. Maar had men echt niet wat kritischer kunnen zijn
bij swimming pool, waar men naast het toch wel algemeen bekende zwembad ook
het AZN zwemdok geeft, of bij to tug, waar men naast trekken en rukken ook nog
trokken vermeldt: is dit laatste echt algemeen Zuidnederlands? Daarover kan natuurlijk
flink gediscussieerd worden, evenals over de benaming AZN, maar het zal ook wel
niet een van de prioritaire bezigheden van de makers van een Engels-Nederlands
vertaalwoordenboek geweest zijn. Uiteindelijk getuigt de erkenning van geografische
varianten altijd van een gezonde houding ten opzichte van taal en taalgebruik. Wat
ook wel vermeld mag worden, is dat de twee hoofdredacteuren, W. Martin en G.A.J.
Tops, Vlamingen zijn, en dat bij de lijst van medewerkers ook heel wat Vlamingen
zitten. Dat is toch niet min voor een Van Dale-onderneming.
Tot slot zet ik de redenen waarom de EVD zo aanbevelenswaardig is, nog even
op een rijtje: een zeer grote woordenschat hedendaags Engels met inbegrip van het
Amerikaanse Engels, een uitspraakwoordenboek, een handige grammatica, een
overzichtelijke (hoewel soms wat te omslachtige) lemma-opbouw, uitstekende (af
en toe ook leuke) voorbeelden. Aanvankelijk had ik mijn twijfels over het nut van
de soms lange synoniemenreeksen (neem het lemma to follow b.v.), tot ik enkele
weken geleden zelf met een vertaling bezig was. Zo'n synoniemenreeks bleek dan
wel bijzonder handig telkens als ik de betekenis wist, maar niet op het juiste woord
of de juiste nuance kon komen (al wie professioneel of occasioneel vertaalt, kent dat
probleem); ik kon meestal terecht in de EVD en hoefde niet meteen een thesaurus
te raadplegen. Ik heb er me ook op betrapt dat waar ik vroeger met een eigentijds of
Amerikaans woord al onmiddellijk naar een verklarend woordenboek ging, Webster
of American Heritage b.v., ik nu vaak eerst de EVD grijp in de hoop er niet alleen
een verklaring te vinden, maar ook een goed Nederlands equivalent, en op de koop
toe een interessant voorbeeld mee te pikken.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

1014
Ik had me bij het voorbereiden van dit stuk voorgenomen niet te gaan zeuren over
woordjes die er niet in zouden staan. Bij het herlezen merk ik dat ik daar niet aan
ontsnapt ben. Ik wil nochtans niet de indruk wekken aan Monday-morning
quarterbacking te doen, de stuurman aan de wal te spelen (een quarterback is een
van de achterspelers in het Amerikaanse voetbal). Toen ik dat woord (ik beken: een
beetje sceptisch) natrok, vond ik het wel niet in die vorm, wel als Monday-morning
quarterback, met de correcte markering AE en verklaring ‘iemand die het beter weet
achteraf’. En dat is meer dan voldoende, beter zelfs dan Webster's New Collegiate
die het niet vermeldt. De Engels-Nederlandse Van Dale is een groot woordenboek!
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Anton Mussert: een iets te keurige burgerman
Jaak de Maere
Anton Mussert. Een politiek leven is de titel van de onlangs verschenen biografie van
de beroemde/beruchte Nederlandse collaborateur uit de Tweede Wereldoorlog1. Het
werk verwekte, net als de Vlaamse televisieserie ‘De Nieuwe Orde’, uiteenlopende
reacties; de oorlog is voor tallozen nog altijd een toetssteen, de wonden zijn nog lang
niet geheeld. Toch zijn de verschillen in die reacties frappant. Terwijl in delen van
de Vlaamse pers de collaboratie nog steeds op begrip kan rekenen, is ze in Nederland
nauwelijks bespreekbaar, de veroordeling lijkt absoluut. De biografie, waarin Mussert
met verdacht veel begrip wordt benaderd, leidde dan ook tot hevige polemieken. De
publikatie werd een belangrijk maatschappelijk gebeuren. De intrinsieke kwaliteit
van de ‘studie’ is daarentegen zeer beperkt. Maurice de Wilde heeft misschien nog
meer agressie te verduren gekregen, maar zijn uitzendingen waren veel waardevoller
dan Meyers' produkt.

Inhoud
Het boek is in vier grote delen ingedeeld, van elk drie of vier hoofdstukken. Deel
één, De patriot, loopt van 1894 tot 1931 en behandelt de jeugdjaren van Anton
Mussert, zijn studententijd, zijn werk als ingenieur en zijn eerste stappen in de politiek.
De chronologische benadering valt hier met de thematische samen; in de latere delen
zullen beide benaderingen elkaar dikwijls doorkruisen.
Mussert was een kind uit een onderwijzersgezin in Werkendam. Zijn idool was
zijn vader, een conservatieve liberaal en Oranjeklant, met een sterke geldingsdrang
en een zeer ontwikkeld fatsoensbesef. Toen hij plotseling stierf, maakte Anton een
depressie door. De jonge Mussert was een matig

1

Jan Meyers, Mussert. Een politiek leven, De Arbeiderspers, Reeks ‘Open Domein’,
Amsterdam, 1984.
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leerling (met lage cijfers voor Duits); hij kwam pas op dreef toen hij in Delft voor
ingenieur studeerde. In dienst van de provinciale waterstaat van Utrecht ontpopte hij
zich tot een bekwaam vakman. Hij huwde met zijn tante, die 18 jaar ouder was. Via
zijn beroep kwam hij in de politiek terecht. In 1925 ondertekenden België en
Nederland een ontwerpverdrag voor betere scheepvaartverbindingen voor Antwerpen
over Nederlands grondgebied; de Nederlandse havens voelden zich bedreigd, en de
nationalistische Mussert nam de leiding van het verzet op zich. Hij leerde er de tactiek
van de organisatie én hij won: het verdrag ging niet door en latere pogingen om het
toch nog tot stand te brengen werden afgeslagen. Hij geraakte steeds meer overtuigd
van de noodzaak van een nationaal reveil; zijn afkeer van de parlementaire democratie
bracht hem in fascistisch vaarwater. In 1931 richtte hij met Cornelis van Geelkerken
de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) op.
In deel twee, De Leider, wordt de evolutie van de NSB geschetst tot de Duitse
inval. In een minimum van tijd ontstond er een sneeuwbaleffect: in 1935 behaalde
de beweging 8% van de stemmen voor de Provinciale Staten, in 1936 had ze 55.000
leden. Mussert werd gehuldigd (triomfantelijke rondreis door Nederlands-Indië) en
verguisd: ambtenaren mochten niet langer lid zijn van de NSB, en Mussert moest
zijn werk opgeven (wat hij overigens toch al van plan was). De beweging werd
grondig georganiseerd (uitbouw van de krant Volk en Vaderland en de knokploeg,
de WA). Maar het tij keerde. In 1937 moest Mussert een zware verkiezingsnederlaag
verwerken (van 8 naar 4%). Het ledenaantal daalde, en de beweging vervreemde van
de gemiddelde Nederlander door de waarschuwing van de gevestigde machten en
de groeiende identificatie met de Italiaanse en Duitse regimes. De NSB werd in haar
verschillende onderdelen uitvoerder en slachtoffer van agressie. Mussert, die eerst
gehoopt had de macht via parlementaire weg te veroveren, dacht steeds meer aan
staatsgrepen of andere illegale methoden.
Deel drie, De collaborateur, beschrijft de oorlogsperiode. Vanaf het begin vond
Mussert dat de Duitsers hem onheus behandelden. Hij collaboreerde, maar anderen
collaboreerden harder. In zijn eigen NSB vond Rost van Tonningen, met zijn liefde
voor de SS, meer gehoor dan hij, hetgeen tot eindeloze ruzies leidde. Mussert werd
door de bevolking gehaat als collaboratiesymbool, de Duitsers vonden hem maar
een slappeling (al hielden ze hem steeds in reserve). Hij probeerde vruchteloos te
lobbyen met plannen voor een Germaanse statenbond, waarin Groot-Nederland een
relatieve zelfstandigheid zou hebben. Om niet helemaal uitgeschakeld te worden,
moest hij - steeds onder protest - alles aannemen wat de Duitsers van hem
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eisten. In 1943 benoemde Hitler hem tot ‘leider van het Nederlandse volk’, een lege
titel die hem bij zijn landgenoten definitief onmogelijk maakte. Het slotdeel, De
beklaagde, beschrijft de afgang van de leider en de beweging. In september 1944,
op Dolle Dinsdag, vluchtte iedereen behalve Mussert in paniek. Iedereen was boos
op iedereen; zelfs de twee stichters van de beweging, Mussert en Van Geelkerken,
kregen ruzie over een vrouwenkwestie (Mussert had nu een bijna dertig jaar jongere
maîtresse). Op 7 mei 1945 werd hij in Den Haag gearresteerd. In december 1945
werd hij, na een proces waarin hij zijn verdediging grondig kon uiteenzetten, ter
dood veroordeeld; in cassatie werd dat vonnis bevestigd. Hij weigerde gratie te
vragen, en op 7 mei 1946 werd hij in de duinen bij Den Haag terechtgesteld. Tien
jaar later werd zijn lijk door geestesgenoten van de begraafplaats gestolen - een
onderneming die ook in Vlaams-fascistische kringen een tijdlang populair is geweest.
Volgens Meyers rust het nu ergens in het Gooi, in de tuin van de villa van een
aanhanger, ‘te midden van het volk dat hij zo heeft liefgehad. Omdat die liefde echter
voornamelijk van één kant kwam, zal die plaats wel werkelijk altijd onbekend blijven’
(297).

De mens
Via de maatschappelijke gebeurtenissen realiseert Meyers een psychologisch portret
van deze schertsleider. Dat gebeurt vooral in het eerste deel. Daar komt Musserts
persoonlijkheid, onder invloed van zijn vader, tot volledige ontwikkeling, later zal
ze nog nauwelijks evolueren.
Anton Mussert was van nature een gevoelig, opvliegend en eenzelvig kind. Zijn
strenge opvoeding gaf hem een grote bewondering voor orde en tucht en de idealen
van zijn conservatieve vader mee: kritiekloze liefde voor vaderland en monarchie,
bewondering voor de daarbij horende rituelen, een sterk ontwikkeld fatsoensbegrip
met een uiterlijke en een innerlijke component, de verheerlijking van de persoonlijke
werkkracht en de behoefte aan waardering ervan, een sterke geldingsdrang die
gevoelig maakt voor echte of vermeende krenkingen, de behoefte om steeds van
eigen talenten te getuigen, ook als dat nergens voor nodig is. Gebrek aan
mensenkennis en een sterke zelfoverschatting gingen ermee gepaard. Omdat hij in
zijn werk afhankelijk was van politici die hij onbekwaam achtte, haatte hij de
parlementaire democratie. Lezen deed hij vrijwel nooit, behalve over vaderlandse
geschiedenis; op muzikaal vlak is hij nooit boven de operette uitgekomen.
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Met die persoonlijkheid wilde Mussert het vaderland redden en geschiedenis maken.
Maar de geschiedenis stoorde zich niet aan zijn ijdelheid en zijn onwrikbaar geloof
in het eigen gelijk. In het begin behaalde hij successen. Hij had wel geen gevoel voor
humor, maar hij kon alert zijn, was een behoorlijk redenaar en kon een publiek
bespelen met showelementen en symboliek. Het was ook zijn meest realistische
periode: hij kon soms Hollands-nuchter zijn en was beslist handig in geldzaken (via
de NSB is hij rijk geworden). Na de verkiezingsnederlaag van 1937 ging het echter
bergaf. Hij was nadrukkelijk beschikbaar, maar niemand moest eigenlijk van hem
hebben: het Nederlandse volk niet, en de Duitsers evenmin. Deze voortdurende
afwijzing maakte hem steeds verbitterder, deed hem megalomane plannen ontwerpen
die niemand ernstig nam, en leidde hem tot daden die het tegendeel waren van wat
hij wilde: om zijn kansen bij de Duitsers gaaf te houden, kwam deze hypernationalist
ertoe zijn manschappen in een Duits uniform te steken en naar het Oostfront te sturen
(al was hij zelf te kleinzerig om gewonden te bezoeken), Nederland in de Duitse
oorlogsmachine te integreren en tenslotte zelf een Wehrmachtuniform aan te trekken.
Daarna geloofde hij dan in alle ernst dat hij een soort legale verzetsbeweging had
geleid, en vond hij dat hij de dank van Nederland verdiende. De vervreemding van
de realiteit was absoluut geworden.

Wetenschap?
Zo althans ziet Jan Meyers het allemaal. Maar wat is zijn visie waard? Een
wetenschappelijke biografie levert zijn boek beslist niet. Er is geen verantwoording.
De bibliografie bevat 42 ‘algemene’ en 23 ‘nationaalsocialistische’ werken, maar de
aanduidingen zijn vaag; er worden verschillende bladen genoemd, maar nergens
wordt duidelijk wat Meyers er precies van heeft bestudeerd. Er worden boeken
vermeld als Mein Kampf; Mussert heeft het nooit gelezen, en volgens Meyers was
de NSB juist niét nazistisch. Zwaar weegt de beschuldiging van Piet Grijs (die vier
van zijn columns in Vrij Nederland aan een aanval op het boek wijdde) dat Meyers
nooit het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft bezocht, en dat hij dan ook
nooit de originele NSB-documenten kan hebben bestudeerd; volgens Grijs heeft
Meyers in hoofdzaak secundaire literatuur overgeschreven.
De auteur pakt uit met personen die hij heeft gesproken of met wie hij heeft
gecorrespondeerd; hij heeft contact gehad met een aantal oud-NSB-ers die voor het
eerst wilden getuigen. Sommigen van hen wilden anoniem
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blijven. Dat is begrijpelijk, maar maakt hun getuigenis wel iets minder overtuigend.
Ze behoren tot een vervolgde groep, die altijd al weinig kritisch was en zich nog
steeds van het eigen gelijk wil overtuigen; de ongezonde leidersverering van weleer
heeft nu kosmische verhoudingen aangenomen. Omdat Meyers slordig met hun
anonimiteit omspringt (in voorpublikaties gaf hij een duidelijke omschrijving van
hun officiële functie in de beweging), zijn zij nu te identificeren, sommigen als
moordenaars en sadisten.
Meyers heeft dus te veel geofferd aan de vulgarisatie, en zijn bronnen zijn eenzijdig
en onduidelijk; in bepaalde gevallen doet hij belangrijke uitspraken zonder dat hij
naar een getuige verwijst.

Literatuur?
Meyers, die ook literator is (in 1984 verscheen zijn roman Aanrakingen), heeft literaire
trucs gebruikt die zijn verhaal spannender maar het wetenschappelijk gehalte ervan
betwistbaarder maken. Van een wetenschappelijke studie mag men verwachten dat
het vertelperspectief duidelijk gesitueerd is en vastligt. Maar in deze biografie is het
vaak niet duidelijk wie aan het woord is. ‘Als hoofdingenieur werd hij met zijn neus
op het wezen der democratie gedrukt: leken hebben zeggenschap, beslissen zelfs
over werk van deskundigen’ (49). Probeert Meyers hier Musserts gedachten weer te
geven, of drukt hij zijn eigen afkeer van de democratie uit? Over Feldmeijer, Musserts
tegenstander, lezen we: ‘Feldmeijer, wiens weg werd gemarkeerd door wijf, wijn,
corruptie, moord en zelfs rassenschande met een zwarte hoer’ (220). Is dit
NSB-retoriek of neemt Meyers deze typering voor zijn rekening? Het lijkt
ongelooflijk.
Getuigenissen worden zo harmonisch mogelijk in het narratief verloop verwerkt,
maar de bronvermelding is beneden peil; ook bij niet-anonieme getuigen werkt
Meyers met materiaal dat voorlopig alleen door hemzelf te controleren is (interviews
en persoonlijke correspondentie). Elementen die hij nadrukkelijk als nieuw presenteert,
zoals Musserts huidige begraafplaats, worden wel stoer aangekondigd met ‘de
waarheid was anders’ (297), maar waar hij die waarheid vandaan heeft, vermeldt hij
niet.
De verteltoon is zelden neutraal. De aanstellerij van bepaalde personages wordt
vaak ironisch getypeerd. De oorlogsgebeurtenissen worden nogal afstandelijk
benaderd; Mussert heeft wel wat afgeweten van de gruwelen, maar ‘eigenlijk’ stond
hij er ver vandaan. Na Musserts arrestatie wordt de toon plots bitter en agressief:
‘Buiten het gebouw tierde en brulde het
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beest genaamd massa’ (267); ‘Het personeel snauwde de arrestanten als honden af,
jijjouwde en gebood hen zich naakt uit te kleden’ (268). Wil Meyers de in de loop
der jaren gegroeide, eenzijdige zwart-wittegenstelling waaraan vrijwel alle publikaties
zich bezondigen, relativeren? Of is hij gewoon een Mussert-sympathisant die de
eenzijdigheid gewoon van de andere kant beleeft? In interviews noemt hij zich een
tegenstander van het ideeëngoed dat Mussert verdedigde, maar uit de tekst krijgt de
lezer beslist niet die indruk.
Meyers' combinatie van chronologische en thematische benadering is meestal wel
geslaagd: hij vindt harmonische overgangen, kan een gebeurtenis logisch laten
overgaan in een beschouwing over structuren van of botsingen tussen bewegingen
of over constanten in de persoonlijkheid van Mussert. Vanuit zijn perspectief volgt
hij het temporeel verloop en overstijgt hij het terzelfdertijd. Dat leidt wel eens tot
een al te gemakkelijke en vreemde combinatie van gebeurtenissen. Als Mussert in
1931 de NSB opricht, is hij al ‘een kleine, onopvallende man, een keurige burgerman,
altijd in driedelig kostuum, met hoed en lange overjas, die zijn eerste stappen op weg
naar het vuurpeleton zet...’ (67). En op pagina 12 buigt tante Rie zich al vertederd
‘over de baby die later haar echtgenoot zou worden’. Meyers combineert ook Musserts
levensloop met de algemeenmaatschappelijke evolutie, en ook hier schept hij wel
eens articifiële verbanden: in zijn beschrijving van de Eerste Wereldoorlog associeert
hij de bloeiende smokkelhandel, de daaruit voortvloeiende behoefte aan meer
gevangenissen, de bouw van de cellenbarakken in Scheveningen, en het feit dat
Mussert daar bijna dertig jaar later zijn laatste dagen doorbrengt (35).

Vragen
Het is evident dat in een biografie van nauwelijks 300 bladzijden niet alle vragen
over een zo gevuld bestaan opgelost kunnen worden, maar deze biografie laat toch
té veel vragen open. Zelfs in wat hij als zijn ontdekkingen presenteert, is Meyers
onduidelijk. Hij zegt te weten waar Mussert begraven ligt, maar wij mogen het niet
weten. Hij maakt veel drukte over de Mussert-garde, een elitegroep die de voorhoede
had moeten zijn voor de staatsgreep die Mussert zou gepland hebben na de
ontgoocheling van de verkiezingsnederlaag in 1937, maar het bewijsmateriaal dat
hij aanvoert, valt wel heel erg mager uit. Hij weet vooral niet te verklaren hoe een
kleine, onaantrekkelijke, eenzelvige, opvliegende en politiek ongeïnteres-
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seerde jonge man als Mussert plotseling uit het niets kon opduiken, onmiddellijk een
grote aanhang kon verwerven en zich zonder enige discussie als absoluut leider kon
ontpoppen. Meyers wijst voortdurend op het nuchtere alledaagse, typisch Hollandse
voorkomen van deze man, en poneert permanent een tegenstelling met Hitler en
Mussolini. Maar waarom kon de NSB dan aanslaan, terwijl andere fascistische en
nazistische groepjes nooit van de grond kwamen? De verklaring, als zou de afwijzing
door de kerken daarin een belangrijke rol gespeeld hebben, lijkt nogal gratuïet. Niet
Musserts ijdelheid, beweert Meyers, was het die hem dreef, het waren idealistische
motieven. Maar anderzijds schrijft de biograaf hem messiaanse aspiraties toe: hij is
de Mozes die het Nederlandse volk naar de verlossing leidt, hij laat zijn absolute
leiderschap bij een notaris vastleggen, hij droomt van Mussertstandbeelden en
-straatnamen; hij verdient veel geld en gelooft in alle ernst dat hij ook daarmee het
landsbelang dient. Mussert zou te verontschuldigen zijn omdat hij zo wereldvreemd
was. Hij zou vooral een romanticus geweest zijn, hij zou niet juist hebben geweten
wat de NSB allemaal aan terreur voortbracht. Maar de leider was anderzijds een
groot organisator, die zijn beweging efficiënt kon laten werken en mensen aan zich
bond door een combinatie van gierigheid en persoonlijke genegenheid; hij voelde
vlug aan als er opstand dreigde, werkte met verklikkers en installeerde zelfs verborgen
microfoons. Hij was een eerlijk man, maar ontwerpt een heel ritueel om zijn
volgelingen op te jutten; zeker in het begin was zijn optreden duchtig ingestudeerd:
dan is hij weer een komediant. Telkens weer worden Meyers' met aplomb
neergeschreven typeringen door andere voorbeelden weerlegd.
De biografie probeert de lezer ervan te overtuigen dat Mussert eigenlijk geen echte
fascist was, maar - in het spoor van zijn vader - een conservatieve liberaal en een
aanhanger van de monarchie. De auteur steunt daarbij nogal nadrukkelijk op Musserts
verdediging van 1945 en 1946, een bron die door de afstand in tijd en door de zeer
intense persoonlijke betrokkenheid een veel omzichtiger benadering verdiende.
Mussert wilde alleen een nationaal reveil. Toch noemde hij zijn beweging
‘nationaal-socialisme’, en ‘van de twintig punten van zijn programma ontleende
Mussert er zestien min of meer aan dat van de Duitse nazi's’ (64). Hetgeen Meyers
dan onmiddellijk tot de hoogst merkwaardige conclusie brengt ‘dat het verschil als
het erop aankomt groter is dan de overeenkomst’ (64).
Waarom? Het programma bevatte niet ‘rassenleer en het tot het uiterste
doorgevoerde Führerprincipe’ (64). Nochtans had Mussert het leiderschap al
onmiddellijk absoluut gemaakt (73). Hij was in het begin geen jodenhater - hij was
echt bevriend met een joodse familie, en liet joodse leden tot
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de beweging toe -, maar ‘zijn geporteerdheid voor Duitsland maakte het logisch dat
de joden gebeten waren op hem. Even logisch zag Mussert... in de joden
volksvijanden’ (134). Dus: het was eigenlijk (ook?) de schuld van de joden, vindt
Meyers! En Mussert wordt warempel nog een redder van de joden, want in 1938 had
hij voorgesteld hen allemaal naar Guyana te sturen, zodat het Westen van hen verlost
zou zijn; hij kon dan ook in 1945 zeggen: ‘Had men dit plan uitgevoerd, aan
honderdduizenden joden zou het leven gered zijn’ (143). Het (onbedoelde) cynisme
van deze uitspraak schijnt ook Meyers te ontgaan. De Nederlanders hadden het
trouwens toen al begrepen: ze identificeerden Mussert met fascisme en nazisme, en
hoe meer Mussert Mussolini's of Hitlers maatregelen toejuichte, des te sterker
isoleerde hij zich van de landgenoten die hij wilde redden. ‘Achteraf beschouwde
Mussert zelf de kwestie-Abessynië als de voornaamste oorzaak waardoor het laken
tussen de NSB en het Nederlandse volk werd doorgesneden’ (116). En over de vraag
of Mussert uit Italië of Duitsland financiële steun kreeg, wordt heel luchtig
heengepraat. In de beschrijving van de oorlogsperiode wordt het nog krasser. Mussert
wordt nu een soort verzetsheld, rusteloos in de weer tegen de Duitsers en hun
Nederlandse aanhangers in zijn eigen beweging, voortdurend opkomend voor de
Nederlandse belangen. Over de datum van de Duitse inval wist hij volgens Meyers
natuurlijk niets, maar op 8 mei had hij gezegd: ‘Nu gaat het gebeuren’ (159). Meyers'
stelling is, dat Mussert een Germaanse statenbond wilde met een zo onafhankelijk
mogelijk Groot-Nederland onder zijn leiding. Jammer genoeg wordt daarbij niets
gezegd over zijn relatie tot de Vlaamse en Waalse collaboratiebewegingen; een
vergelijking had relevant kunnen zijn. Kanonnenvoer leveren voor het Oostfront?
Zelf het uniform van de Wehrmacht aantrekken? Het gebeurde allemaal om erger te
voorkomen, om te beletten dat de SS de baas zou worden, om te verhinderen dat de
Duitsers van Nederland een Duitse provincie maakten. De NSB wordt de enige
toegelaten partij, Mussert de door Hitler geproclameerde leider van het Nederlandse
volk, die geregeld bij Duce en Führer op bezoek gaat: het is allemaal puur nationaal
belang, Mussert was met de beste bedoelingen bezield, maar de Duitsers hebben hem
misbruikt. Wie kan zoiets geloven? Mussert in elk geval, en in zijn zog blijkbaar ook
Meyers. De logische conclusie daaruit is dan ook dat de onrechtvaardigheid pas na
de oorlog is begonnen, toen Mussert werd veroordeeld en terechtgesteld. Waar had
deze door en door fatsoenlijke burgerman dat verdiend?
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Nationale toetssteen
Jan Meyers heeft een zwakke biografie geschreven, waarin met literaire middelen
een kunstmatige continuïteit wordt geschapen, waar het bronnenmateriaal onvolledig
is en onbevredigend wordt gebruikt, waar met vooringenomenheid een eenzijdig
beeld wordt opgebouwd van een zeer betwiste nationale persoonlijkheid, waar de
essentiële vragen niet worden beantwoord of de antwoorden door de voorbeelden
worden weerlegd.
Desondanks is dit boek uitgegroeid tot een nationaal fenomeen, dat de vastgeroeste
standpunten grondig heeft dooreengeschud en tot een toetssteen is geworden van de
verschillende opvattingen. Als dusdanig is deze biografie voor Nederland een
gebeurtenis van nationaal belang. We kunnen alleen maar hopen dat ze ooit gevolgd
wordt door een echt wetenschappelijke Mussertstudie.
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Kende de oudheid de centrale perspectief?
André De Laet
De ‘Schilder van Lycurgos’ die op een volutenkrater in het Napolitaans Nationaal
Museum een Ajax schilderde die Cassandra geweld aandoet, bewijst dat het nastreven
van de ruimte-illusie in de 2o helft van de 4o eeuw v.Chr. al aardige vorderingen had
gemaakt. Niet alleen bewegen twee hoofdpersonages zich vóór en tussen de zuilen
van het gebouwtje waardoor een opeenvolging van plannen ontstaat, maar bovenal
zocht de kunstenaar diepte te suggereren door de zijdelings wegwijkende balken van
het plafond (afb. 1). Twee opmerkingen zijn hier op hun plaats. Primo: het niet
systematisch convergeren van de orthogonalen (balken) in één of meerdere
‘vluchtpunten’ en dientengevolge het ontbreken van elke ruimtelijke samenhang.
Secundo: het ontlenen van zowel onderwerp als decor aan het theater (misschien
Aeschylos' Agamemnon?). Dit laatste is van belang omdat de traditie de uitvinding
van de perspectief door Agatharchos van Samos (2o helft van de 5o e. v.Chr.) juist
in verband brengt met het ontwerpen van theaterdecors. Vandaar de benaming
scenographia, een kunde die - merkwaardig genoeg - in de Oudheid steeds aangezien
werd als een wetenschap eerder dan als een kunstuiting. Proclus Diadochus, een
commentator van Euclides uit de laat-Romeinse tijd, beschreef scenographia als één
der drie onderdelen van de Optica ‘dat toont hoe voorwerpen op verschillende
afstanden en van verschillende afmetingen zo in tekeningen kunnen afgebeeld worden
dat ze niet buiten alle verhouding of vervormd lijken’.

De betwiste perspectief van de antieken
Het begrip perspectief was de antieken dus niet onbekend en de nog zo onhandige
uitwerking daarvan door de ‘Schilder van Lycurgos’ verandert daar voorlopig niets
aan. De vraag naar de aard van dat perspectief is daarmee evenwel niet beantwoord.
De toetssteen bij uitstek in deze materie blijft de centrale perspectief van de
Renaissance, waarin onmiskenbaar
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blijkt dat de vooronderstelling van dit perspectivistisch systeem het afstand nemen
van het voorgestelde is. Of zoals prof. J. Claes het in Psychologie, een dubbele
geboorte formuleert: ‘Wat alle dingen als wezenlijk element boodschappen vanuit
zulk een perspectivistisch schilderij, is hun afstand... Perspectief wijst op afstand,
wordt mogelijk vanuit afstand. Perspectief wijst op het feit dat de mens op een nieuwe
wijze aanwezig wordt bij een wijkende wereld. In die nieuwe aanwezigheid stelt de
mens zich tevreden met een wereld, die vooral zintuigelijk, op afstand verschijnend
is’ (o.c. p. 42). Komt dit afstand nemen al niet tot uiting in de letterlijke betekenis
van het woord perspectief, dat afgeleid is van het Latijnse ‘perspicere’, wat
‘doorkijken’ beduidt, zoals van iemand die door een raam van de ene ruimte naar
een andere - en dus van hem verwijderde - plaats kijkt? Wil die afstand tussen
waarnemer en object als een centraal perspectivistische ruimte ervaren en weergegeven
worden, dan dienen wel twee nieuwe eigenschappen deze ruimte te beheersen: de
oneindigheid en de continuïteit.
Vooreerst de oneindigheid: alle parallelle lijnen komen samen in één ‘vluchtpunt’,
dat uiteraard enkel in het oneindig verre kan gesitueerd worden. Vervolgens de
continuïteit: in een perspectivistische weergave is elk punt bepaald door drie
coördinaten die dat punt in een onwrikbare relatie plaatsen ten opzichte van alle
andere punten in de voorstelling. Dat heeft ondermeer tot gevolg dat voorwerpen
van gelijke (reële) grootte op een geleidelijke en wiskundig berekenbare - dus continue
- wijze verkleinen naarmate ze verder van de toeschouwer af staan. Dit alles lijkt ons
vanzelfsprekend door onze vertrouwdheid met de renaissancevisie. De vraag is echter:
ervoeren de antieke kunstenaars de hun omringende ruimte als oneindig en continu?
Prof. Erwin Panofsky ontkende dit met kracht, eerst in een ophefmakend artikel in
1924 (Die Perspektive als ‘symbolische Form’), en nogmaals in 1960 in Renaissance
and Renascences in Western Art, waaraan de tekening op de volgende bladzijde
ontleend is.
In de renaissance-optiek zouden volgens hem twee even grote lijnstukken als a en
b omgekeerd evenredig ten opzichte van hun afstand tot het oog afgebeeld worden:
b dat zich op een afstand 2d van ons bevindt, zou dus maar half zo groot te zien zijn
als a. Volgens de klassieke optica, en meer bepaald het achtste theorema van Euclides,
worden a en b niet omgekeerd evenredig tot hun afstand met het oog geconstrueerd,
maar recht evenredig tot de gezichtshoeken α en β (En omdat β > α/2 zal ook de
afbeelding van b groter zijn dan de helft van de afbeelding van a.) De Oudheid zou
in haar ruimte-ervaring dus uitgaan van een gebogen gezichtsveld, waarbij Panofsky
ondermeer verwijst naar de kromme lijnen die in antieke bouw-
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a':
b':
α:
β:
d:

afbeelding a
afbeelding b
gezichtshoek van waargenomen a
gezichtshoek van waargenomen b (b is reëel even groot als a)
afstand tussen waarnemer en object.

werken als het Parthenon en de tempels te Paestum de nodige optische correcties
aanbrengen opdat ondermeer stilobaat1 en hoofdgestel recht zouden lijken. Hoe dit
soort hoekperspectief in de praktijk werkt, kunnen we nagaan in de onderste helft
van een muurschildering die afkomstig is uit de Campanische villa van Boscoreale
(nu in het Nationaal Museum te Napels). Hoewel de schildering dateert van ca. 50
v.Chr., is ze een nabootsing van een Grieks gegeven uit de 2o eeuw (afb. 2). De
gestippelde lijnen tonen dat de kunstenaar de binnenste en buitenste voetstukken
telkens vanuit een andere hoek schilderde, waardoor de orthogonalen wel twee aan
twee (min of meer) in een zelfde punt samenkomen, maar de verschillende snijpunten
onder elkaar op één as komen te liggen (vandaar benaming vluchtas of
visgraatperspectief).
Tegen Panofsky in hebben geleerden als Beyen (Klassieke en nieuwere
schilderkunst. Parallellen en verbindingslijnen, 1956), Gioseffi (Perspectiva
artificialis; Per la storia della prospettiva, 1957) en White (The Birth and Rebirth
of Pictorial Space, 1957) zich opgeworpen als pleitbezorgers van een antiek centraal
perspectief. Het samenkomen van alle orthogonalen in één vluchtpunt was volgens
hen de antieken net zo goed bekend als de kunstenaars van het Quattrocento. Beyen
illustreert zijn stelling met een slaapvertrek uit de Villa dei Misteri te Pompeji en
voegt daar volgende verrassende opmerking aan toe: ‘De convergentie naar het
middelpunt strekt zich vrijwel steeds uit over alle enigszins belangrijke orthogonalen
van het boven dit centrum gelegen deel, doch... niet op die welke lager zijn

1

Stilobaat: de bovenste trede van het tempelbasement.
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gelegen... Dit opmerkelijke verschil vindt zijn verklaring hoofdzakelijk in de volgende
omstandigheden. De centraal geconstrueerde perspectieven zijn overgenomen uit de
toneelschilderkunst en in de Hellenistische toneelschilderingen beperkten zich de
perspectieven waarschijnlijk tot het boven het centrum of oogpunt gelegen gedeelte’.
De volle lijnen over de muurschildering van Boscoreale bevestigen overduidelijk
Beyens waarneming dat de centrale perspectief zich inderdaad tot het bovendeel
beperkt. Van een centraal perspectief dat een schilderwerk integraal vorm geeft is
hier noch elders sprake, maar de zojuist vermelde verklaring van dit slechts ten dele
centraal perspectief lijkt me op zijn minst onvolledig. Lieten de waarneming en de
ervaring van de antieken wel een consequent centraal perspectief toe? En dat brengt
ons tot de vraag: wat betekende het begrip ‘ruimte’ voor de Grieken?

Een nieuwe ervaring van de ruimte
Ruimte als een continu en alom aanwezig verschijnsel was voor de Grieken
onbestaand. Zij hanteerden slechts het begrip ‘plaats’. Zo bevindt elk voorwerp zich
ergens, op een gegeven plaats, en deze plaats is meteen een eigenschap van dat
voorwerp. Waar geen voorwerp aanwezig is, kan het predikaat plaats niet toegekend
worden omdat een ledige plaats dan de plaats van het niets zou zijn en dus géén
plaats. Geen continue ruimte dus en daarom ook geen oneindige ruimte maar de
eindige kosmos. Vanuit zulk wereldbeeld blijkt de centrale perspectief onzinnig en
de wijze waarop antieke filosofen 's mensen bekijken van de wereld verklaren,
onderstreept nog eens het volstrekt ontbreken van elke dispositie tot centraal
perspectief. De Pythagoreeërs, maar ook Plato, Aristoteles en de Stoa betogen dat
bij het zien stralen vanuit het oog de dingen tegemoet snellen en dat de kijker
wezenlijk bij het waargenomene vertoeft, hoe groot ook de afstand tussen beide mag
lijken. Afstand, deze kapitale vooronderstelling van de centrale perspectief, valt met
de antieke manier van waarnemen niet in overeenstemming te brengen.
Bij dit alles blijft het dan toch raadselachtig dat weinige schilderwerken in een
gedeelte - en slechts een gedeelte - van hun compositie toch een centraal perspectief
laten nawijzen. Het is me daarbij opgevallen dat de periode waarin het zoeken naar
dieptewerking ontstaat (5o e.) en tot volle bloei komt (4o-2o e.) tal van gelijkenissen
vertoont met die van het Humanisme en de Renaissance in de 15o en 16o eeuw.
Beperken we ons hierbij tot een drietal voorbeelden.
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Vooreerst is daar een andere theorie over de waarneming zoals eerst Empedocles
van Agrigentum (495-na 443), enkele atomisten als Democritus van Abdera (460-370)
en tenslotte de epicuristen die geformuleerd hebben. Volgens hun visie blijft het oog
passief en ontvangt de stralen die door de voorwerpen uitgezonden worden; de
waarnemer blijft in zichzelf besloten waardoor elke waarneming de afstand tussen
kijker en voorwerp beklemtoont. Het zien is een afstandelijk en in principe
koel-mathematisch en fysiologisch gebeuren geworden, in de trant van wat humanisten
als Vives en Melanchton meenden. De oude denkers die deze theorie van de passieve
waarneming opperden, haalden zich niet toevallig het odium van atheïsme op de hals
zodat hun wereldbeeld gemakkelijk kan geassocieerd worden met volgende bedenking
van J.H. Van den Berg over de renaissanceperspectief: ‘Om te beletten dat God toch
neerstrijkt tussen de dingen, wordt de wereld volgezet. Dat vermag de centrale
perspectief. Beter: de centrale perspectief is de wetenschappelijke en artistieke,
waardoor wereldomvattende verantwoording van die poging... Elk punt heeft zijn
ondubbelzinnige, enige plaats, niet te bezetten door één ander punt... Er is geen gaatje
meer open.’ (Metabletica van de materie, Dl. I).
Vervolgens zijn ons uit de Alexandrijnse school van geneesheren de namen bekend
van Herofilos van Chalcedon (ca. 300 v.Chr.) en Erasistratos van Chios (ca. 275
v.Chr.) die de oeroude weerzin tegen het opensnijden van het menselijk lichaam
overwonnen en naar hartelust post mortem secties verrichtten. Zelfs de Egyptische
‘balsemers’ sneden pas na een beschermend ritueel. Herofilos en Erasistratos achtten
dit overbodig. Zoals de humanist Vesalius hadden zij dermate afstand genomen van
het menselijk lichaam dat dit laatste net zo goed kon geopend worden als het stoffelijk
overschot van een aap.
Wat zich tenslotte aan de mens voltrekt, voltrekt zich ook aan zijn wereld.
Aristarchos van Samos (310-230) wist zich dermate van de onmiddellijke ervaring
los te rukken dat hij als een antieke Copernicus onze planeet rond de zon zag wentelen.
Zijn opvolger in Alexandrië, Eratosthenes van Cyrene (273-192) maakte een vrijwel
correcte berekening van de aardomtrek en Hipparchos van Nicea (ca. 190-ca. 125)
tekende zelfs een wereldkaart met een volledig stel meridianen en breedtelijnen.
Het passief-ontvangende oog, de snijdende anatoom en de zich in gedachten buiten
de aarde plaatsende geograaf: het zijn evenveel uitingen van afstand tussen mens en
wereld. Impliceert deze afstand ook de continuïteit en oneindigheid van de centrale
perspectief? Een zinneje van de zopas vermelde atomist Democritus doet vermoeden
van wel: ‘Het niets is evengoed als het zijnde’, waarbij ‘het niets’ de lege ruimte
beduidt en ‘het
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zijnde’ de met-atomen-gevulde ruimte. In tegenstelling tot het klassieke plaatsbegrip
dat elke continuïteit in de ruimte bij voorbaat uitsloot, bepleit Democritus in beginsel
het bestaansrecht van ‘het lege’, vandaar van de ononderbroken uitdijende ruimte
die meteen ook het predikaat ‘oneindig’ toebedeeld krijgt.
Uit dit alles kunnen we makkelijk besluiten dat de Griekse beschaving wel degelijk
een denkrichting ontwikkeld heeft die zich artistiek in een centraal perspectief kon
uiten. De onzekerheid over het al dan niet consequent toepassen van dit perspectief
ligt niet zozeer in het beperkt aantal ons overgeleverde kunstwerken, dan wel in het
feit dat de zo net beschreven zienswijze, van Empedocles over Herofilos tot
Hipparchos, wel spectaculair afstak bij het overheersende wereldbeeld, maar tegelijk
geen verder gevolg kende, en daarmee een doodlopend straatje bleef waarvan de
verdere uitbouw op zijn laatst in de tweede eeuw voor Christus werd opgegeven. Als
hypothese willen we voorop stellen dat het systematisch toepassen van de centrale
perspectief tussen de vierde en tweede eeuw vrij waarschijnlijk is geweest, maar, net
als de overeenkomstige afstandelijke en kwantificerende geesteshouding, als een
opzienbarend maar voor de toekomst onvruchtbaar bijverschijnsel geïnterpreteerd
moet worden. Minder rationeel dan de Griekse voorgangers, hechtten de Romeinen
meer belang aan een zinnelijk atmosferisch perspectief, waarbij de ruimte eerder
gesuggereerd wordt door het langzaam verglijden en lichter worden van de kleuren.
De tweede eeuw van onze tijdrekening beleefde zelfs de terugkeer naar een
tweedimensionele benadering om het mystiek-innerlijke wereldbeeld van Plotinos
en het Christendom te vertolken.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

1032

Forum
Emmanuel Le Roy Ladurie
Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van het tot nu toe meest bekende werk
van de Franse historicus E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à
1324, onder de voor Nederlandstalige lezers wellicht meer sprekende titel Montaillou,
een ketters dorp in de Pyreneeën, 1294-13241. Al bij al hebben de vertalers Claire
Den Boer en Roland Fagel een verdienstelijk werkstuk afgeleverd. Ondanks hier en
daar een overdrijving, zijn ze erin geslaagd om de vlotte en soms ironiserende stijl
van de Franse tekst te bewaren. Ook de bijgevoegde familie-index en verklarende
woordenlijst helpen de lezers om zich te oriënteren in de complexe
verwantschapsrelaties tussen de inwoners van Montaillou. In dit artikel zal evenwel
dit boek zelf niet centraal staan. Wel lijkt mij de publikatie van de Nederlandse
vertaling ervan een goede gelegenheid om de auteur nader te belichten.
Le Roy Ladurie is ongetwijfeld een merkwaardig boeiende figuur in de huidige
historiografie. En dit om meer dan één reden. Vooreerst behoort deze uit Normandië
afkomstige historicus tot de leidinggevende intellectuele kringen in Frankrijk. Hij is
hoogleraar aan twee gerenommeerde instituten, het Collège de France en de Ecole
pratique des Hautes Etudes, en heeft toegang zowel tot de televisie als tot drie pijlers
van de Franse perswereld, Le Monde, L'Express en Le Nouvel Observateur.
Vervolgens - en dit hangt nauw samen met het vorige - ontplooit hij een zeer
vruchtbare wetenschappelijke activiteit. Vanaf de jaren zestig verschijnen er met de
regelmaat van een klok boeken en tijdschriftartikelen van zijn hand over de meest
uiteenlopende thema's en periodes, van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw.
Belangrijker dan de enorme kwantiteit van zijn werk zijn de inhoudelijke
tegenstellingen die er uit blijken en die het niet eenvoudig maken om deze historicus
te situeren. Die tegenstellingen staan immers rechtstreeks in verband met een
fundamentele problematiek waarmee elke historicus heeft af te rekenen. Bedoeld
wordt de plaats die men aan de mens uit het verleden toekent en de manier waarop
men die mens beschrijft: als een concrete, levende mens of als een geschematiseerd,
dood object.
Ik ken geen enkel historicus die in dit verband zo zeer in uitersten vervalt als Le
Roy Ladurie. Aan de ene kant pleit hij voor een ‘histoire sans les hommes’, o.m. in
zijn Territoire de l'historien I (1973), aan de andere kant vindt men bij hem een
impressionistische, anekdotische benadering van bijna tastbare individuen, zoals in
Montaillou en in Le Carnaval de Romans (1979). Vanwaar die tegenstelling en in
welke richting zal deze auteur uiteindelijk evolue-
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E. Le Roy Ladurie, Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeën 1294-1324, Bert Bakker,
Amsterdam, 1984.
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ren? Belangrijke vragen, zeker wanneer men er rekening mee houdt dat het hier om
iemand gaat die een diepgaande invloed kan uitoefenen op de huidige
geschiedwetenschap. Een mogelijke aanzet tot het behandelen van deze kwesties
lijkt mij te liggen in een bespreking van de historische traditie waartoe Le Roy Ladurie
behoort, de Annales-groep.
Aan de oorsprong van deze Franse school vindt men vier belangrijke auteurs. In
de eerste plaats Lucien Febvre en Marc Bloch, de eigenlijke stichters van het tijdschrift
Annales d'histoire économique et sociale (1929). Vervolgens twee verdedigers van
een kwantitatieve geschiedbenadering: Labrousse en de door Comte geïnspireerde
econoom-socioloog Simiand, die van oordeel was dat de geschiedenis zich moest
ontdoen van het toevallige en het verhalende om te komen tot een sociologisch
onderzoek van de constanten in het menselijk optreden2. Van bij het begin wordt
deze historische school gekenmerkt door een streven naar ‘wetenschappelijkheid’
en naar een soort totaalgeschiedenis: de historicus moet zich afkeren van een
overwegend verhalende geschiedschrijving die uitsluitend aandacht besteedt aan de
grote politieke figuren en geen oog heeft voor gebeurtenissen die zich afspelen op
de tijdschaal van het individu (le temps court of le temps événementiel). Met deze
laatste tijdsdimensie blijft men volgens de Annales-historici immers aan de
oppervlakte van het geschiedgebeuren. In hun optiek kan de verhalende
geschiedschrijving (l'histoire historisante) zich daarmee misschien tevreden stellen,
maar niet een geschiedbenadering die pretendeert het verleden te doorgronden. Weg
dus met de verhalende geschiedschrijving en leve de sociologische en structurele
geschiedbenadering, die het best kwantitatief te werk gaat. Vanaf de jaren zestig
werd de computer met vlag en wimpel binnengehaald. De Annales-historici stortten
zich met enthousiasme in allerlei kwantitatief bronnen/onderzoek. De voorliefde van
de coryfee van de tweede Annales-generatie, Fernand Braudel, voor agrarische,
demografische en economische onderwerpen past volledig in deze visie op de
geschiedenis en heeft blijkbaar stimulerend gewerkt op andere historici3.
Globaal genomen kan men stellen dat deze geschiedbeoefening gericht is op het
opsporen van kwantificeerbare gegevens die nagegaan worden over een lange
tijdsperiode en die zich goed lenen voor een mathematische, statistische en
structuralistische voorstelling. Vanaf de jaren zeventig zijn er evenwel een aantal
accentverschuivingen te merken, zoals blijkt uit het driedelige verzamelwerk Faire
de l'histoire dat in 1974 werd uitgegeven4 en blijk geeft van een duidelijke
belangstelling voor een aantal nieuwe onderwerpen, zoals film, folklore, mythe, en
- merkwaardig genoeg - van een hernieuwde belangstelling voor het politieke feit.
Opvallend is ook de afwijzende houding van de redacteurs tegenover de speculatieve
geschiedfilosofie. Met name Vico, Hegel, Croce en Toynbee vinden in hun ogen
geen genade. Maar ook ‘de illusies van een positivistische geschiedenis’ wijzen zij
van de hand. In welke richting deze door de auteurs aangekondigde ‘nieuwe
geschiedenis’ precies verder zal evolueren, blijft, ook na het lezen van dit
verzamelwerk, echter een open vraag.
2
3
4

B. Slicher van Bath, Geschiedenis: theorie en praktijk, Utrecht-Antwerpen, 1978, p. 77.
Zie o.a. P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis au XVIIe siècle, 1960 en P. Chaunu, Séville
et l'Atlantique de 1504 à 1560, 1955-1957.
J. Le Goff & P. Nora (red.), Faire de l'histoire, Parijs, 1974, 3 dln.
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muleren. Haar doel en haar methode zijn van bij de aanvang onverenigbaar geweest.
Het doel kan omschreven worden als een poging tot verdieping van het historisch
onderzoek waarin in de geest van de stichters de mens (l'être humain sentant, pensant,
souffrant, agissant) steeds centraal zou blijven staan. Haar methode daarentegen ging
van meet af aan de richting uit van de exclusief kwantitatieve benadering die de
geschiedenis een ‘wetenschappelijk’ aureool moest verlenen. Het is alsof deze historici
de twee grote stromigen van het historisch denken, het idealistisch historisme en het
positivisme, met elkaar wilden verenigen. Dat nu is een onbegonnen zaak. Men kan
geen methode adopteren zonder ook de gevolgen over te nemen die deze methode
heeft op het te onderzoeken domein. M.a.w. in de positivistische methode van b.v.
Simiand is geen plaats voor de concrete mens uit het verleden waarover Lucien
Febvre het had. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in dit onmogelijke huwelijk
een van de twee partners op de achtergrond verzeilt. Vooral onder de druk van het
materialisme en later van het structuralisme heeft hier uiteindelijk ‘de mens’ de plaats
moeten ruimen voor die studieobjecten die kwantificeerbaar zijn en in structuren zijn
te vatten. De positief-wetenschappelijke on-menselijke geschiedenis kreeg dus de
bovenhand... Tenminste, zo zag het er aanvankelijk naar uit. Maar de muze Kleio
heeft een taai leven en zo is het opvallend te moeten vaststellen dat Le Roy Ladurie
- ongetwijfeld een van de meest eminente vertegenwoordigers van de Annales - in
de evolutie van zijn historisch denken, nog steeds worstelt met de oorspronkelijke
ambiguïteit van de school.
In de jaren zestig begon hij als een overtuigd adept van de kwantitatieve
geschiedbeoefening. Zo blijkt althans uit zijn Le territoire de l'historien. Hierin pleit
hij voor een historische methode die strikt kwantitatief zou zijn, waarbij de historicus
uitsluitend oog zou hebben voor langere perioden, voor de massa en niet voor de
elite en de voorkeur zou geven aan structuren in plaats van aan gebeurtenissen. Alleen
op die manier zou een ‘wetenschappelijke’ geschiedenis mogelijk zijn. En het eerste
artikel in deze bundel, L'historien et l'ordinateur, geschreven in 1968, op een moment
dus dat heel wat jonge intellectuelen in Frankrijk schreeuwden dat de verbeelding
aan de macht moest komen, eindigt met de radicale uitspraak: ‘L'historien de demain
sera programmeur ou il ne sera plus’5. Dat was in de ogen van Le Roy Ladurie hét
beeld van de historicus voor de volgende decennia. Het feit dat hij deze krasse
uitspraak beperkte tot het domein van de kwantitatieve geschiedbeoefening, maakt
weing indruk, want uit de context van het boek blijkt duidelijk dat deze vorm van
geschiedbeoefening voor hem de enige valabele is.
Dat het hem ernst was met dit standpunt, blijkt verder uit zijn inaugurale rede aan
het Collège de France (1973), L'histoire immobile, waarin hij de geschiedenis van
Europa tussen 1300 en 1730 bespreekt. Een dergelijke periode ‘onbeweeglijk’ noemen,
is slechts mogelijk als je alles radicaal tot de relatie tussen de bevolking en de
agrarische mogelijkheden van het gebied reduceert. Of zoals L. Stone het in The New
York Review formuleerde: ‘Unless one is prepared to exclude everything except the
relationship of population to agricultural output, Le Roy

5

E. Le Roy Ladurie, Le territoire de l'historien, Parijs, 19731, p. 14 (oorspronkelijk verschenen
in Le Nouvel Observateur, 8 mei 1968).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 51

1035
Ladurie's concept of “l'histoire immobile” is nonsense...’6. En nog op een andere
plaats in dit boek leidt hij de lezer binnen in wat hij noemt L'histoire sans les hommes7.
Hier blijkt de cirkel rond te zijn: eerst de mens reduceren tot een gekwantificeerd
object en hem vervolgens volledig over het hoofd zien! Is dit de uiteindelijke
bestemming van l'homme Le Roy Ladurien, zoals E. Todd dit mensbeeld in Le Monde
heeft genoemd, de mens die als gevangene van het ecosysteem het initiatief uit handen
heeft moeten geven?8
Voortgaande op Le territoire de l'historien, zou men geneigd zijn deze vraag
bevestigend te beantwoorden en zou men deze Franse historicus uitputtend kunnen
omschrijven als een verre volgeling van Simiand, Labrousse en de vroege Braudel.
Maar uit zijn later werk blijkt dat hij ook aanleunt bij de traditie warin o.a. Lucien
Febvre een lans brak voor een geschiedbenadering waarin de mens centraal stond.
Deze bekommernis voor een ‘menselijke’ geschiedenis, vindt men inderdaad terug
in Montaillou en in Le carnaval de Romans.
Reeds in de voorrede tot Montaillou klinkt een belangstellingspunt door dat men
van de schrijver van Le territoire de l'historien niet zou verwachten: zijn interesse
voor een geschiedenis van enkele 14e eeuwse families die steunt op een rechtstreeks
getuigenis van de toenmalige boeren over hun eigen leven en die zou kunnen leiden
tot een evocatie van ‘les paysans de chair et d'os’. Een dergelijke geschiedbenadering
veronderstelt, gaat de auteur terecht verder, een bronnenmateriaal dat een heel
gedetailleerd beeld kan geven van een bepaalde gemeenschap. Een dergelijke bron
heeft hij gevonden in de geschriften van de bisschop-inquisiteur Jacques Fournier
(de latere paus Benedictus XII) die de verslagen van zijn ondervragingen waar het
Occitaanse dorp Montaillou heel nauw bij betrokken was, minutieus heeft
bijgehouden. De inlichtingen die hieruit konden worden geput, heeft Le Roy Ladurie
vervolgens - zoals hij het m.i. te bescheiden en trouwens onjuist formuleert - slechts
gegroepeerd en gereorganiseerd. Hij heeft m.a.w. de bron voor zichzelf laten spreken
en hij, als buitenstaander, heeft het geheel gewoon wat meer ‘verteerbaar’ gemaakt.
Deze manier van voorstellen waarmee hij zijn Voorwoord afsluit, is zowat de laatste
duidelijk positivistische oprisping die in het boek voorkomt. Want uit wat verder
volgt, blijkt hoe de schrijver zijn Archimedisch punt verlaat en voluit medespeler
wordt in het historische fresco dat hij oproept. Via een schitterende, meeslepende
stijl en een soms duidelijk anekdotische compositie brengt hij de lezer van vandaag
in een levend contact met de 14de-eeuwse inwoner uit Montaillou.
Mutatis mutandis kan hetzelfde gezegd worden van Le carnaval de Romans. In
Romans, een stadje tussen Grenoble en Valence, kwam het rond Aswoensdag 1580
tot een bloedig treffen tussen de patriciërs en de ambachtslui. Het feit dat deze
standenafrekening samenviel met een carnaval, geeft de gebeurtenis een onwezenlijke,
macabere dimensie. Net zoals in Montaillou brengt Le Roy Ladurie ook hier de
geschiedenis voor het voetlicht van een relatief kleine gemeenschap, nauwkeurig
omschreven zowel qua plaats als qua tijd. Ook hier is zijn gids het gedetailleerde
ooggetuigeverslag van een protagonist in het drama, rechter Guérin. En ook hier
raakt de historicus in de ban van zijn onderwerp en zijn personages en komt hij tot
een door-leefde historiografie. In meer dan één opzicht verschillen deze beide werken
6
7
8

L. Stone, In the Alleys of Mentalité, in The New York Review, 7-20 augustus 1980.
E. Le Roy Ladurie, Le territoire de l'historien1, pp. 417 e.v.
E. Todd, Le Roy Ladurie: au ras des pâquerettes, in Le Monde, 21.5.1978.
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plaats gemaakt voor een belangstelling voor menselijke gewoonten en gebruiken die
nu gedurende een korte periode en vanuit heel concrete mensen bekeken worden.
Was dit een definitieve koerswijziging? Voortgaande op zijn volgende boek, L'argent,
l'amour et la mort en Pays d'Oc (1980), geloof ik van niet. Via een analyse van het
Occitaanse volksverhaal Jean-l'ont-pris, geschreven voor J.-B. Castor Fabre rond
het midden van de 18e eeuw, tracht Le Roy Ladurie in deze studie een aantal
kenmerken van het Occitaanse volksleven, vooral in verband met het huwelijksleven,
te achterhalen. Jean-l'ont-pris zou dan thuishoren in een Europese folkloristische
traditie die haar neerslag vond in een ander volksverhaal, La mort-parrain, waarin
de mens, in een Faustiaanse sfeer, de confrontatie met de dood aangaat. Hier is weer
vooral de structuralist aan het woord. In vergelijking met Montaillou en Le Carnaval
de Romans, keert de auteur op zijn stappen terug en maakt de individuele mens van
zijn twee vorige werken weer plaats voor enkele type-figuren uit de folklore. En de
inhoudelijke zwenking manifesteert zich in de bijwijlen zakelijke en droge stijl en
taal waarin het werk geschreven is. Wat zal nu de volgende stap zijn van deze rijke
maar blijkbaar zo wispelturige historicus? Ook zijn meest recente werk geeft hierover
geen uitsluitsel. Zijn nauwe relatie tot de Annales-beweging kan hoogstens zijn
geslinger tussen kwantitatieve en kwalitatieve geschiedbeoefening helpen verklaren.
In beide richtingen vertoont hij een even groot meesterschap. Maar je krijgt de indruk
dat hij van het ene onderwerp naar het andere vlindert en zich vooral schijnt te laten
leiden door het soort bronnenmateriaal dat hij ‘toevallig’ voor zich heeft. Die
gemakkelijke afstandelijkheid tegenover zijn onderwerpen en de uitwerking ervan
getuigt van zijn briljant verstand. Maar juist daardoor mist hij de kans, vrees ik, om
tot een diepgaande en consistente geschiedbenadering te komen.
Raoul Bauer
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Politieke beeldvorming en economisch beleid
Ieder kabinet zal bij de presentatie van welk voorgenomen beleid dan ook eenieder
van de redelijkheid en de juistheid van de ingenomen standpunten en het daaruit
voortvloeiend beleid proberen te overtuigen. Uiteraard worden daarbij welgevallige
argumenten sterker beklemtoond dan de minder sterke kanten van de
beleidsvoorstellen. Het op een politiek gunstige manier beïnvloeden van het proces
van beeldvorming van beleid, het ‘impression management’, is een in onze democratie
bestaand recht van beleidsvoerders. Beleidsvoornemens mogen bij de presentatie
ook eenvoudiger worden voorgesteld dan ze zijn, teneinde op die manier de kiezer
in staat te stellen zich een oordeel te vormen zonder zich tot specialist te behoeven
ontwikkelen. We mogen echter niet de fout maken, met zgn. pakkende voorbeelden
de verpletterende juistheid van het voorgestelde beleid te bewijzen terwijl die
voorbeelden, hoewel beeldend en op het eerste gezicht juist, niet correct zijn. Want
dan zitten we, geloof ik, dicht bij misleiding.
Als voorbeelden van wat net nog kan en wat niet meer kan wil ik de argumenten
aanhalen die de Nederlandse Minister van financiën gebruikt ter verdediging van
zijn beleid, gericht op de vermindering van het financieringstekort van de overheid.
Het eerste argument is doorgaans, dat de met de toenemende overheidsschuld
verbonden toenemende rente-betalingen moeten worden voorkomen omdat wij op
deze manier lasten op de schouders van toekomstige generaties schuiven en omdat
deze rentebetalingen als een molensteen aan de overheidshals zouden hangen. Mijn
voorbeeld van een, hoewel wervend, principieel onjuist voorbeeld is de analogie
tussen het huishoudboekje van de overheid en het huishoudboekje van een willekeurig
gezin zoals die bij voortduring door het Kabinet, met name bij monde van de Minister
van financiën, in herinnering wordt gebracht bij het kweken van begrip voor de
juistheid van een beleid gericht op het terugdringen van het financieringstekort. Dit
begrip ontstaat door bijvoorbeeld de kiezer voor te houden hoe het met hem of haar
zal aflopen op het moment dat deze ieder moment iedere maand méér uitgeeft dan
verdient. De kiezer zal op dit moment heftig ‘ja’ knikken, de boodschap komt over,
en zal sneller een pijnlijk beleid accepteren dat moet leiden tot vermindering van dit
tekort in de toekomst.

Eenzijdig of onjuist
Het eerstgenoemde voorbeeld is niet principieel onjuist, maar wel erg eenzijdig. De
stilzwijgende voorstelling van zaken dat deze rente-betalingen het resterende
beschikbare budget van de overheid verlagen, is wellicht vanuit het
overheidsperspectief correct. De kiezer zal in dit verband misschien een parallel
trekken met zijn gestegen woonlasten waardoor hij of zij per maand minder overhoudt.
We moeten echter niet vergeten dat deze rentesommen aan personen of instanties
worden betaald, zelfs voor het overgrote deel aan Nederlanders. Vandaar dat de
suggestie dat hogere rentelasten een vermindering van de ‘nationale koek’
meebrengen, niet zonder meer juist is. Veeleer is het zo dat de overheidskoek wat
kleiner wordt en de particuliere koek wat groter. Het is veel beter om rentebetalingen
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te zien als negatieve belasting: wat de een minder te besteden heeft (in dit geval de
overheid) krijgt de ander erbij.
Nogmaals, vanuit de overheid geredeneerd betekenen hogere rentebetalingen op
zich dat minder geld overblijft voor andere dingen. Echter, gaat het ons
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niet veel meer om het verband tussen de rentebetalingen en de nationale koek? Pas
wanneer de overheidstekorten in grote mate door buitenlanders zouden worden
gefinancierd en rentebetalingen rentebetalingen aan buitenlanders zouden worden,
pas dan zouden om deze reden rentebetalingen de nationale koek verminderen en
slechts lasten voor toekomstige generaties met zich brengen.
Het tweede voorbeeld betreft de analogie tussen het huishoudboekje van de
overheid en dat van een willekeurig gezin. Heb ik van het eerste voorbeeld beweerd
dat het een, hoewel eenzijdige, correcte voorstelling van zaken is, het tweede
voorbeeld is onjuist. Ik wil hier overigens geen oordeel uitspreken over het ter zake
gevoerde beleid. Mijn probleem is de presentatie van het beleid. Degene die het
economisch beleid inhoudelijk beoordeelt moet dit mijns inziens doen op basis van
een diepgaand inzicht in de feitelijke toestand van en de werking van 's lands
economie.
Om te kunnen aangeven dat de aangevoelde analogie tussen overheidshuishouding
en individuele gezinshuishouding onjuist is, moeten we een uitstapje maken naar het
verschijnsel ‘economische kringloop’. Ik zal dit verschijnsel niet uitvoerig beschrijven
maar proberen met een eenvoudig, correct voorbeeld te volstaan. Gebruiken we als
beeld de bakker die 200 broden bakt en deze verkoopt voor twee gulden per stuk.
Laten we aannemen dat onze bakker daarbij voor f 100,- ingrediënten heeft verbruikt
die hij van zijn buurman heeft gekocht. Als resultaat van zijn inspanningen ziet de
bakker de waarde van de beschikbare produkten in dit voorbeeldje met 300 gulden
toenemen. We begonnen met ingrediënten (f 100,-) en eindigden met brood (f 400,-).
Het produkt is dus 300 gulden. Nadat de bakker de rekening van zijn burman heeft
betaald, houdt hij in beginsel een inkomen van 300 gulden over.
Uiteraard is de werkelijkheid wat ingewikkelder maar we kunnen het beeld zonder
problemen toepassen op geheel Nederland. We produceren, importeren van onze
buurlanden en exporteren om onze importen te betalen. Uiteraard blijven nationaal
inkomen en nationaal produkt gelijk aan elkaar.
Hernemen we ons eenvoudige voorbeeldje. Na afrekenen met de buurman, in dit
geval omdat we alleen met een bakker te maken hebben in broden, houdt de bakker
voor 300 gulden brood op de plank en voor 300 gulden inkomen. De economische
kringloop bestaat nu hierin dat met het gevormde inkomen precies de produktie wordt
gekocht. In het voorbeeldje zou dit betekenen dat de bakker met zijn inkomen precies
zijn eigen voorraad brood koopt. Dit laatste zal een bakker niet doen, Nederland doet
dit wel. Van belang is nu dat de bakker alleen dan al zijn brood verkoopt wanneer
het inkomen volledig wordt besteed. Besparingen leiden tot gedwongen
voorraadvorming bij de bakker, hij kan zijn broden niet kwijt, met als vermoedelijk
resultaat dat hij de volgende keer minder zal bakken om deze voorraadvorming te
vermijden.
Het kringloop-karakter van een economisch proces uit zich hierin dat wij eerst
produceren en vervolgens het in dit produktieproces gevormde inkomen gebruiken
om de geproduceerde goederen aan te schaffen. Echter in de praktijk besteden we
ons inkomen slechts gedeeltelijk. De rest sparen we. Misschien geldt dit niet voor
iedere individuele huishouding. Voor het geheel is dit in ieder geval wel zo.
Wat betekent dit nu voor producenten wanneer we terugdenken aan de economische
kringloop. Het bestaan van besparingen, en besparen wil gemakshalve zeggen: niet
besteden, betekent voor de producenten dat zij hun produktie niet helemaal kunnen
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afzetten op de binnenlandse markt. Dit impliceert voor producenten een gedwongen
voorraadvorming in de mate dat zij de stagnerende afzet niet kunnen compen-
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seren met behulp van importvervangende binnenlandse afzet en afzet op de
buitenlandse markten!
Laten we nu eens aannemen dat producenten in de extra buitenlandse afzet
onvoldoende compensatie vinden voor de verminderde binnenlandse vraag als gevolg
van besparingen. De dan resulterende voorraadvorming bij ondernemers zal
vermoedelijk leiden tot benedenwaartse bijstelling van de produktieplannen voor de
komende periode. Waar het om gaat is dat de lagere produktieplannen leiden tot een
lager nationaal produkt en dus tot een lager nationaal inkomen. Als dan via bij
voorbeeld gezinsbesparingen opnieuw een bestedingslek optreedt, dan resulteren
opnieuw lagere produktieplannen. De lezer begrijpt dat zich een heilloze
benedenwaartse spiraal zal ontwikkelen. Zouden wij op onze dalende inkomens
reageren met een vergroting van onze spaarneiging, bijvoorbeeld om toekomstige
financiële onzekerheid de baas te blijven, dan is dit bovendien een accelererend
proces. We nemen dan aan dat tegenkrachten, bijvoorbeeld via de prijzen of via de
monetaire sfeer van de economie, onvoldoende zijn om dit proces te stoppen.
Welnu, om een dergelijke negatieve spiraal onmogelijk te maken zijn economen
het er al lang over eens dat de overheid via het aanvaarden van een tekort het verlies
aan vraag in de economie als gevolg van besparingen dient te compenseren. Wanneer
de overheid dit tekort organiseert, dan draagt ze bij aan de vraag, de uitgaven liggen
immers hoger dan de inkomsten, en wel in de mate dat in de particuliere sector de
uitgaven achterblijven bij de inkomsten. Resultaat van een dergelijk overheidsbeleid
is dat de economische kringloop geen ‘bestedingslekken’ kent en gedwongen
voorraadvorming bij bedrijven uitblijft.

Besluit
Een en ander betekent dat de discussie over matiging van het financieringstekort
dient te worden geplaatst tegen de achtergrond van het tekort dat de overheid
noodzakelijk dient op te lopen ter compensatie van het tekort aan particuliere
bestedingen en de daaruit resulterende gedwongen voorraadvorming. Het geeft tevens
aan dat het huishoudboekje van de overheid niet vergeleken mag worden met het
huishoudboekje van een willekeurig gezin. In dit perspectief, slechts gebruik makend
van zeer elementaire economische inzichten, is het bestaan van een tekort op zich
geen enkele reden om een heksenjacht te ontketenen. Voor de duidelijkheid: ik wil
geenszins pleiten voor toeof afneming van het overheidstekort. Deze notitie betreft
slechts een aantekening bij de wijze waarop het beleid wordt verdedigd. De econoom
zal in deze notitie dan ook tevergeefs zoeken naar een verdere nuancering van het
‘tekortdebat’. Wel heb ik geprobeerd om aan te geven dat uit de notie dat gezinnen
toch niet kunnen voortgaan met maandelijks meer uit te geven dan ze verdienen, ‘zij
weten heel goed hoe dit afloopt’, op zich geen argument kan worden ontleend om
het financieringstekort te verminderen. Allereerst dient de omvang van het bestaande
tekort op zijn werkelijke macro-economische betekenis in het licht van de
economische kringloop te worden beoordeeld.
F.A.M. van der Reep
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Boekbespreking
Filosofie
Peter Wesly, Elementaire wetenschapsleer, Boom, Meppel/Amsteram,
Denis, Deurne, 1982, 208 pp., BF. 545.
Na Het verschijnsel wetenschap van Koningsveld en Wat heet wetenschap? van
Chalmers is dit de derde inleiding in de wetenschapsleer in het fonds van Boom en,
voor zover mij bekend, in het Nederlands taalgebied. Wesly's boek is aanzienlijk
beknopter dan de inmiddels bijna tot standaardwerk geworden inleiding van
Koningsveld en qua opzet thematischer dan beide. Een weergave van de recente
geschiedenis van de wetenschapsleer (waaraan de namen van Popper, Kuhn,
Feyerabend e.a. verbonden zijn) staat bij Wesly op het tweede plan. (Het derde deel
van het boek, dat daaraan gewijd is, beslaat maar 40 pp.). Hij gaat met name in op
vraagstukken als de toetsing van wetenschappelijke uitspraken en het begrip
‘verklaring’ in de natuur- en menswetenschappen, e.d. (deel I). Een aanzienlijk
technischer gedeelte is gewijd aan de problemen rond de wetenschappelijke
begripsvorming (deel II). Wesly's uitleg is over het algemeen zeer helder, al zal het
tweede deel van de beginnende student nogal wat vergen. Opmerkelijk is dat Wesly
in zijn bibliografie geen enkele Nederlandse vertaling noemt; een vreemde omissie
in een als inleiding bedoeld overzicht.
Ger Groot

L. Kalsbeek, Van christen tot antichrist. Uit het leven en denken van
Friedrich Nietzsche en over zijn invloed op de moraal, Kok, Kampen 1982,
223 pp; f 29,50.
De naam van Kalsbeek is voornamelijk verbonden met een standaardwerkje over de
wijsbegeerte van de wetsidee, een filosofie op protestants-christelijke grondslag, die
vóór de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld door H. Dooyeweerd en momenteel
voornamelijk wordt beoefend aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dat Kalsbeek,
vanuit deze achtergrond, weinig affiniteit met het denken van Nietzsche vertoont en
daar nog minder waardering voor kan opbrengen zal nauwelijks verwonderen.
Wonderlijk is wél de wijze waarop Kalsbeek Nietzsche te lijf gaat. Aan diens
filosofische importantie gaat Kalsbeek zo goed als volledig voorbij. In plaats daarvan
spreekt hij over de moraal van Nietzsche, die, hoewel Kalsbeek dat niet uitdrukkelijk
zegt, in zijn ogen uiteindelijk niet zoveel lijkt te verschillen van die van de nazi's.
Nog afgezien van de vraag of dit laatste juist is, volgt daaruit nog niet dat het nazidom
ook de vrucht zou zijn van het denken van Nietzsche, zoals Kalsbeek suggereert.
Zou het nazisme er zonder Nietsche erg veel anders hebben uitgezien?
Fundamenteler nog is de vraag wat men moet denken van een discussie over
Nietzsche's invloed die aan diens metafysische en kentheoretische receptie geheel
voorbij gaat. Juist op deze gebieden lijkt het filosofisch belang van het Nietzscheaanse
denken zich immers het duidelijkst te profileren, met name in Frankrijk, maar zeker
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niet alleen daar. (Franse Nietzsche-kenners als Deleuze en Klossowski ontbreken
trouwens geheel en al in dit boek).
Het is echter de veronderstelde funeste invloed van Nietzsche op de moraal die voor
Kalsbeek voldoende is om diens denken verre van zich te werpen. Tot welke bizarre
uitwassen deze ‘weerlegging’ kan leiden blijkt in het laatste hoofdstuk, waar Nietzsche
direct of indirect verantwoordelijk wordt ge-
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steld voor gruwelen als geliberaliseerde abortus, gelijkberechtiging van alternatieve
samenlevingsvormen en zelfs publieke naaktheid.
Heel de argumentatie van Kalsbeek kenmerkt zich door een koppig herhalen van
het christelijk (d.w.z. protestants-christelijk) standpunt, dat geen enkel moment in
een werkelijke discussie uitmondt, terwijl ook Nietzsche's persoonlijke levensloop
nog wel eens als ‘weerlegging’ moet dienen.
Een bijbelcitaat of korte beschouwing uit het milieu van de wetsideefilosofen geeft
Kalsbeeks hoofdstukken dan meestal nog een stichtelijk slot. Op geen enkel moment
wordt het terrein of niveau van een serieuze filosofische discussie echter maar
benaderd. Kalsbeek lijkt er ook nauwelijks moeite voor te doen. Het boekje is dan
ook niet méér dan een preek voor eigen parochianen. Maar die laten zich, zoals
bekend, gemakkelijk overtuigen.
Ger Groot

Daniel Yankelovich, Niewe regels. Op zoek naar zelfontplooiing in een
omgekeerde wereld, Ambo, Baarn, 1982, 254 pp.
Zelfontplooiing was hét modewoord uit het begin van de jaren zeventig, in Amerika
wellicht nog meer dan in Europa, als we Yankelovich' sociale analyses mogen
geloven. Het waren de jaren waarin de bomen nog tot in de hemel leken te groeien
en de traditionele ethiek van zelfopoffering eindelijk plaats kon maken voor
ontwikkeling van het eigen ‘ik’. Aan de hand van een tiental case-studies laat
Yankelovich zien wat dat zoal betekende in het leven van mensen, wat een fraai
tijdsbeeld oplevert van een hectische, maar korstondige periode in de Amerikaanse
samenleving. Want de zelfontplooiingsidealen botsten al snel op de harde
(economische) werkelijkheid: de bomen groeiden steeds minder hoog en het ‘ik’ had
steeds minder (financiële) speelruimte en vrije tijd om zich naar hartelust te
ontplooien.
Zo staan we nu, aldus Yankelovich, voor de taak de persoonlijke verruiming in
overeenstemming te brengen met onze wezenlijk beperkte mogelijkheden, de
egoïstische drang tot grenzeloze ontplooiing te laten begrenzen door de behoeften
van anderen, Maslows ‘roltrap’ te vervangen door de ‘ethiek van verbondenheid’.
Mooie woorden allemaal, en ongetwijfeld waar, maar heel veel meer valt over
Yankelovich' voorstellen toch niet te zeggen. Want waar de beschrijving van de feiten
en de case-stories nog wel eens aardig materiaal wilde opleveren, daar komt het
gehalte van Yankelovich' sociaal-politieke en filosofische overwegingen niet verder
dan de vedergewicht-klasse. Uiteindelijk blijkt de ‘nieuwe ethiek’ die hij propageert,
ondanks het aanroepen van Whitehead, Wittgenstein, Husserl en Heidegger, niet
veel méér in te houden dan een handvol banale clichés. Maar misschien vormt dit
boek daarmee ook wel een passende afsluiting van een periode; de zoveelste, maar
nu hopelijk definitief de laatste, verhandeling over dat collectief geloof dat zich,
onder het wonderwoord ‘zelfontplooiing’, de knollen van een onstuitbaar
leuterdiscours voor de citroenen van een filosofie liet verkopen.
Ger Groot
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Theologie
F. Heggen - G. van Tillo (red.), Het kwetsbare huwelijk. Een bijdrage aan
het gesprek over echtscheiding vanuit de theologie, Altiora,
Averbode/Apeldoorn, 1984, 191 pp.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn we reeds het punt gepasseerd
dat 1 op 5 huwelijken eindigt in een echtscheiding. De prognose is dat vóór het einde
van deze eeuw dit aantal ongeveer 1 op 3 zal zijn. Een enorm vraagstuk derhalve
waar de officiële leer van de kerk nauwelijks nog een adequaat antwoord op heeft.
Er gaapt een enorme kloof tussen het leven en de leer. Enkele jaren geleden hebben
daarom leden van de kerkelijke rechtbank van het bisdom Roermond het initiatief
genomen tot een samenspraak tussen canonisten en theologen. Er werd een nota
geconcipieerd - de tekst ervan is in deze bundel afgedrukt - die vanuit de verschillende
theologische disciplines werd bediscussieerd en op haar consequenties onderzocht.
Vanuit dit beraad zijn daarna bijeenkomsten gehouden voor met name pastores en
deze bundel is de vervulling van een aan de cursisten gedane toezegging. Elk van de
betrokken theologen heeft zijn standpunt opnieuw onder woorden gebracht. Het
eerste dat over deze HTP-bun-
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del dient te worden gezegd is dat het als een moedig initiatief overkomt. Dat geldt
uiteraard het meest voor de bijdragen die proberen om op uiterst afgewogen wijze
het vraagstuk van de onontbindbaarheid van het huwelijk bespreekbaar te maken.
Want daarmee hangt onmiddellijk het levensgrote pastorale probleem samen of
gedoopten, van wie het geldig gesloten huwelijk op een burgerlijke echtscheiding is
uitgelopen, een tweede huwelijk kunnen sluiten voor de rooms-katholieke kerk. Elk
van de opgenomen opstellen bevat zeer overwogen en behartenswaardige gedachten
en suggesties. De Hogeschool voor Theologie en pastoraal geeft wederom een staaltje
van haar kunnen. Op werkelijk voorbeeldige wijze is de diep menselijke problematiek
van de echtscheiding theologisch en pastoraal overdacht. Daarenboven wordt ook
concreet uitzicht geboden op een menswaardiger aanpak binnen de kerk van dit
immense vraagstuk. Opvallend bij dit alles is hoe keer op keer blijkt dat de bijbelse
teksten, die in de discussie over huwelijk en echtscheiding naar voren worden
geschoven, niet eensluidend gelezen worden. Binnen dat kader zou ik willen opmerken
dat de - overigens zéér gedegen - exegetische bijdrage van L. Visschers voor een
tamelijk groot deel van de beoogde doelgroep waarschijnlijk veel te gedetailleerd en
te academisch zal overkomen. Ook had de redactie er goed aan gedaan een lijst op
te nemen van alle door de auteurs in hun notenapparaat gebruikte afkortingen. Lezen
moet men deze bundel in elk geval!
Panc Beentjes

Godsdienst
Mary Daly, Voorbij God de Vader. Op weg mar een feministische
bevrijdingsfilosofie, De Horstink, Amersfoort, 1983, 206 pp., f 29 (voor
België: Acco, Leuven, BF. 530).
Aan de ene kant is het onbegrijpelijk dat een zo fundamenteel boek als dit maar liefst
tien jaar op een vertaling heeft moeten wachten. Anderzijds tekent juist dit de
explosiviteit van het onderwerp, dat er zelfs na een decennium nog alle
aantrekkingskracht van uitgaat. Misschien dus juist wel goed dat het nu pas in ons
taalgebied is verschenen; in 1973 zou het onderwerp voor velen wellicht nog iets
stuitends hebben gehad. In dit boek, dat zonder meer een fundamentele bijdrage
genoemd moet worden tot de ontwikkeling van het feminisme, maakt Mary Daly
duidelijk dat ze niet alleen van de Kerk niets meer verwacht, maar dat vrouwen naar
haar inzicht ook van het christendom als zodanig niets te verwachten hebben. Een
grondstelling van het boek is dat de ‘creatieve eschatologie’ moet komen van de kant
van de ontrechte sekse: ‘vrouwen die zich bewust zijn van hun roeping om deze helft
van de mensheid te verheffen tot de status van handelende subjecten in de
geschiedenis, creëren daarmee een ontologische plaats in de geschiedenis’ (p. 42).
Als de vrouwenbeweging in staat zou blijken de patriarchale structuren van de
maatschappij om te vormen tot iets dat nooit eerder bestaan heeft, namelijk tot een
radicaal nieuwe gelijkwaardigheid, dan zal ze de grootste uitdaging voor de
wereldgodsdiensten inhouden, zowel de Oosterse als de Westerse. Een dergelijke
revolutie - zo betoogt de schrijfster - zou ook wel eens de enige hoop kunnen
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betekenen voor een overleven van spiritueel bewustzijn op deze planeet (p. 23). Een
‘wording’ van vrouwen zou wel eens niet alleen de aanzet kunnen geven tot de
bevrijding waar het humanisme zo hartstochtelijk voor gevochten heeft, maar ook
de poort kunnen openen voor iets anders, namelijk een nieuwe fase in het zoeken
van de menselijke geest naar God (p. 31). Bij gebrek aan een woord dat niet met
allerlei mannelijke symbolen en associaties is bezoedeld spreekt Mary Daly over
God als ‘het Werkwoord’. Het is boeiend te zien dat dit zoeken van het feminisme
naar een andere naam voor God grote gelijkenis vertoont met de drie manieren waarop
middeleeuwse theologen over God trachtten te spreken (via negativa, via positiva,
via eminentiae). Het boek van Daly mag niet worden afgedaan door het te
karakteriseren als een soort reactionair, anarchistisch pamflet. Deze zowel in de
theologie als in de wijsbegeerte gedoctoreerde geleerde weet waarover ze spreekt.
Het moge inmiddels duidelijk zijn geworden dat het geen gemakkelijk leesbaar
geschrift is. In dat verband verdient de vertaalster Else Pars oprechte bewondering
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voor haar weergave van die lange en moeilijke zinnen die Mary Daly aan het papier
toevertrouwde.
Op details ga ik hier niet in; elke schijn dat ik daarmee de strekking van het boek
zou willen ondergraven moet vermeden worden. Het enige dat ik wel kwijt wil is,
dat ik niet zozeer de term ‘filosofie’, maar veeleer het woord ‘theologie’ in de
ondertitel had verwacht.
Panc Beentjes

H. Andriessen, Spiritualiteit en Levensloop, Altiora, Averbode/Apeldoorn,
1984, 143 pp., BF. 340.
Spiritualiteit is een term die een scala aan betekenissen in zich verenigt. Wie te weten
wil komen wat Andriessen eronder verstaat doet er goed aan de uitgebreide voetnoot
nr. 2 te lezen die bijna de gehele pagina 137 beslaat, en die voor mij best integraal
in de Inleiding opgenomen had mogen zijn. De auteur behandelt in dit Cahier het
opvallende gegeven dat we blijkbaar niet goed kunnen zonder een levensbeeld, waarin
ons dagelijkse doen en laten wordt verbonden met een spirituele visie. Hij bespreekt
niet zozeer de inhoud van zulk een visie als wel de voorwaarden ervan, wil zij in de
verschillende levensfasen werkelijk haar vruchtbare invloed kunnen uitoefenen. Met
behulp van dagboekfragmenten, persoonlijke gesprekken en brieven licht Andriessen
toe wat spiritualiteit in concrete situaties en levensfasen kan zijn. Dat dit niet in elke
fase van de menselijke levensloop hetzelfde behoeft te betekenen, ja zelfs niet kán,
lijkt mij een belangrijke boodschap van dit intrigerend boek.
Panc Beentjes

A. van Selms, Job: een praktische bijbelverklaring, Kok, Kampen, 1984,
210 pp., f 29,50
J.A. Loader, Prediker: een praktische bijbelverklaring, Kok, Kampen, 1984,
154 pp., f 23,50.
Ons taalgebied is weer een serie rijker. Het gaat om een bijbelcommentaar waaraan
een groot aantal deskundigen uit de verschillende protestantse kerken medewerking
zal verlenen. Het nieuwe van deze serie is, dat de bijbelboeken nu eens niet vers voor
vers worden behandeld, maar per tekstgedeelte (een zgn. perikoop). Op deze wijze
is natuurlijk veel beter te zien waar een bijbels auteur naar toe werkt. De medio april
1984 overleden Zuidafrikaanse hoogleraar Van Selms, die eerder al in de serie De
Prediking van het Oude Testament (Nijkerk) een commentaar op het boek Job
verzorgde, volgt in deze nieuwe serie een geheel eigen werkwijze. In de uitleg van
de dialogen - het overgrote deel van het boek Job - voert Van Selms de vrienden van
Job wederom sprekend op. Dat is inderdaad een nog nimmer gevolgd procédé; bij
nader toezien echter kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat hij vrij snel vervalt
tot een parafrase van de bijbeltekst. De eveneens in Pretoria werkzame Loader heeft
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het boek Prediker van een uiterst boeiend commentaar voorzien. De vertaling die hij
telkens aan het begin van elke paragraaf presenteert wijkt verschillende malen af van
die van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), de editie die door de doelgroep
het meest gebruikt en het best gekend zal zijn. De door hem voorgestelde
veranderingen zijn naar mijn mening meestal erg overtuigend. Ook de analyses van
de tekst bevatten af en toe heel verrassende elementen, hetgeen bijvoorbeeld het
geval is bij de overbekende passages in 3:1-9 en 11:1-2. Wel vraag ik mij in alle
ernst af of de figuur van Jesus de Messias niet al te snel te hulp wordt geroepen om
toch nog maar een happy end aan de uitleg van het boek Prediker te kunnen geven.
Komende delen zullen moeten uitwijzen in hoeverre deze nieuwe commentaarserie
zich een plaats zal weten te veroveren in ons taalgebied.
Panc Beentjes

De tweede brief van Petrus; de brief van Judas, vertaald en toegelicht door
J.J.A. Kahmann en B. Dehandschutter, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1983, 154 pp.
De tweede brief van Petrus en de brief van Judas worden in de canon van het Nieuwe
Testament van elkaar gescheiden gehouden door de drie brieven van Johannes. Dat
ze in deze katholieke commentaarserie niettemin in hetzelfde deel bijeen zijn geplaatst
is geen toeval. Er bestaat namelijk een duidelijke literaire afhankelijkheid: in 2 Petrus
2 wordt bijna de gehele brief van Judas in stukjes en beetjes geciteerd. In 150 pagina's
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krijgt de lezer veel informatie aangereikt, zowel over allerlei aspecten van de Griekse
tekst als over de soms bonte verscheidenheid aan uitleggingen die in omloop zijn
met betrekking tot bepaalde vraagstukken waartoe deze twee brieven aanleiding
geven. In aparte excursen wordt aandacht besteed aan de eschatologie in 2 Petrus
(pp. 110-112) alsmede aan de dwaalleer waartegen beide geschriften reageren (pp.
148-150). Het commentaar van beide geleerden is zéér uitvoerig, up to date en verwijst
bij elk detail naar de vakliteratuur. Echt een aanwinst voor deze serie. Met spanning
wacht ik intussen op de commentaren op de Evangeliën en Handelingen!
Panc Beentjes

R. Borger e.a., Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Band I (Rechtsund Wirtschaftsurkunden), Lieferung 3: Dokumente zum Rechts- und
Wirtschaftsleben, Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, 1983, 192-282 pp.,
DM. 68 (bij intekening DM. 60).
Het derde fascikel van het eerste deel handelt over juridische teksten (o.a.
huwelijkscontracten, echtscheidingsakten, erfeniskwesties, testamenten en
belastingzaken) en documenten die betrekking hebben op de economie. Hetgeen in
deze aflevering onmiddellijk in het oog springt is de geringe omvang van elk der
opgenomen documenten. Een uitzondering vormen enkele Egyptische teksten,
waaronder de beroemde Steen van Rosette, een nevenresultaat van Napoleons
veldtocht tegen Egypte (1799). Dit zwarte basaltblok van 114 × 72 cm. was
beschreven in drie talen (hiëroglyfen, demotisch en Grieks), hetgeen Champollion
in 1822 in staat stelde eindelijk de hiëroglyfentaal te ontcijferen.
Menigeen zal ook met interesse de Aramese documenten (pp. 253-263) uit
Elefantine bestuderen, de meest zuidelijke stad van Egypte op een eilandje in de Nijl.
Er woonden veel joden en hun verzoek uit het jaar 407 voor Chr. aan de stadhouder
van Juda om de tempel aldaar te mogen herbouwen is bewaard gebleven, evenals
het document met het antwoord dat men toestemming kreeg tot herbouw.
Naast een groot aantal documenten uit Alalach en het meer bekende Ugarit bevat
dit deeltje ter afsluiting een dozijn oud-zuidarabische teksten, waarvan ik me overigens
bij de drie laatste afvraag of ze - gezien hun cultische inhoud - wel in dit fascikel
thuishoren.
De voetnoten vind ik in dit deel beter dan in de beide voorgaande afleveringen;
ook het aantal verwijzingen naar Bijbelplaatsen is toegenomen, hetgeen een
verheugende ontwikkeling genoemd mag worden.
Panc Beentjes

Sociologie
A.D. de Groot, Academie en Forum. Over hoger onderwijs en wetenschap,
Boom, Meppel/Amsterdam, 1982, 280 pp., BF. 755.
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Een bundel artikelen van de bekende psycholoog-methodoloog A.D. de Groot die
zijn gecentreerd rond twee thema's. Het eerste deel behandelt de problemen en
mogelijkheden van het hoger onderwijs tegen de achtergrond van de ontwikkelingen
zoals die zich (mn. op politiek en organisatorisch vlak) in de jaren zeventig hebben
afgespeeld. Het grootste deel van deze beschouwingen vormen directe reacties op
de talrijke beleidsvoorstellen, herindelingen en reorganisaties zoals die in de loop
der jaren naar voren zijn gebracht en deels ook wel ten uitvoer zijn gelegd, een
ontwikkeling die tenslotte in Nederland is uitgemond in de nu geldende
‘twee-fasen-structuur’ van het universitair onderwijs.
Is dit eerste deel sterk aan de Nederlandse situatie gebonden, van algemener belang
is het tweede deel, waarin de Groot zich op wetenschapsmethodologisch en
sociologisch terrein begeeft. In zijn Forum-gedachte van de wetenschap lijkt hij sterk
aan te sluiten bij de posities van Kuhn en vooral Lakatos, terwijl hij bij de interne
wetenschappelijke methodologie (in strikte zin) eerder aan Popper lijkt te willen
vasthouden. Interessante beschouwingen, ook voor een lezer die zich in het eerste
deel nog een toeschouwer-van-buitenaf voelde bij een interne, en voor hem
waarschijnlijk nauwelijks boeiende, specifief Nederlandse discussie over de inrichting
van het hoger onderwijs aldaar.
Ger Groot
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Literatuur
Bert Vanheste, Literatuursociologie: theorie en methode, Van Gorcum,
Assen, 1981, 336 pp., f 39,50.
Een wat babbelig boek waarin de voorbeelden vaak interessanter zijn dan de naar
mijn aanvoelen tamelijk evidente theorie. S. publiceerde reeds in 1971 een nog steeds
lezenswaardige Inleiding tot de literatuursociologie, Boom/Meppel. Hier gaat het
eerder om een persoonlijke standpuntbepaling, waarin uiteraard de wetenschappelijke
actualiteit van het laatste decennium wel doorklinkt, maar zonder dat ze het eigenlijke
onderwerp van het boek wordt; het gaat hier dus niet, zoals de titel en het precedent
van 1971 zouden doen vermoeden, om een panorama van de recente sociokritiek.
Auteur bekent zich tot een optimistisch en weinig dogmatisch marxisme, dat hem
o.a. doet aannemen dat ook de ergste maatschappelijke vervreemding nooit radicaal
is, steeds een stuk authenticiteit intact laat. Zijn aanpak kenmerkt zich verder door
nogal wat ontleningen aan de communicatiewetenschap en door de - legitieme bezorgdheid het woord literatuur niet exclusief met een grote L te schrijven: S. slaagt
er schijnbaar moeiteloos in sociologische opmerkingen over consumptieliteratuur te
plaatsen zonder, zoals in deze materie al te gebruikelijk, een neerbuigende toon aan
te slaan. Gezond verstand en goede bedoelingen eerder dan een strak gedefinieerde
methode. Het boek onderscheidt zich vooral van de vele gelijkaardige inleidingen
doordat het, liever dan de telkens weerkerende, bijna klassiek geworden
schoolvoorbeelden weer op te nemen, voortdurend eigen voorbeelden aanhaalt, alle
ontleend aan de recente Nederlandstalige letterkunde. Het oudste met enig detail
besproken werk is De voorstad groeit (1942) van L.P. Boon; verder ook boeiende
beschouwingen over Van Aken, Terlouw, W.F. Hermans, Meulenbelt, Jo Durand
enz. Ondertussen kan men wel betreuren dat deze beperking tot (zo goed als)
eigentijdse voorbeelden nergens expliciet ter sprake komt; de minder goed ingelichte
lezer, die toch de belangrijkste bestemmeling van het boek schijnt, zou licht gaan
vermoeden dat sociokritiek alleen voor het nabije verleden geldt. Maar dit euvel is
miniem in vergelijking met de vaak verrassende perspectieven op veel door de
officiële literatuurwetenschap nog nauwelijks besproken teksten.
P. Pelckmans

P.J. Meertens m.m.v. Hilary Sayles, Nederlandse Emblemata, Martinus
Nijhoff, Leiden, 1983, 171 pp., geïll.
P.C. Hooft, Emblemata amatoria. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door
K. Porteman, Martinus Nijhoff, Leiden, 1983, 222 pp., geïll.
In 1956 publiceerde P.J. Meertens samen met John B. Knipping in de serie Klassieken
uit de Nederlandse Letterkunde (Tjeenk Willink, Zwolle) een bloemlezing uit de
Noord- en Zuidnederlandse emblemataliteratuur van de 16e en 17e e. onder de titel
Van De Dene tot Luiken. Een nieuwe uitgave daarvan is verschenen in Nijhoffs
Nederlandse Klassieken. Ze is beknopter dan de vorige omdat Jan Luiken, aan wie
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een aparte publikatie gewijd wordt, eruit is gelich evenals Mylius die eigenlijk tot
de 18e e. behoort. Anderzijds is een voorbeeld opgenomen uit de oudste
emblematabundel in de Nederlanden - die van Frans Fraet (1554) - en wordt iedere
auteur nu in een korte inleiding voorgesteld. In zijn inleiding wijst P.J. Meertens
erop dat de studie van de emblemataliteratuur pas in de voorbije twee decennia serieus
is aangevat. En K. Porteman met de nieuwe editie van Hoofts Emblemata amatoria
levert daarvan een voortreffelijk bewijs. Zeer exact en gedetailleerd, maar in een
heldere en ook voor de niet-specialist altijd leesbare formulering beschrijft Porteman
het genre van de liefdesemblematiek en de karakteristieken van de prenten en
begeleidende bijschriften van Hooft (in het Nederlands), de Nérée (in het Frans) en
Plemp (in het Latijn). De eruditie van de uitgever imponeert, maar trekt nooit de
aandacht op zichzelf en dat is een niet geringe verdienste. Porteman laat zien hoe de
Emblemata amatoria van Hooft voor de verliefde en kapitaalkrachtige ‘jeunesse
dorée’ van de 17e e. een vergelijkbare functie vervulde met sommige produkten van
de triviaalliteratuur nu. Hij gebruikt inzichten van de literatuursociologie om het
karakter, de functie en het publiek van de emblemata amatoria toe te lichten. In het
commentaar
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bij de emblemen extrapoleert Porteman niet, maar decodeert afbeeldingen en teksten
binnen hun eigen culturele referentiekader. Door de kwaliteit van de facsimile
weergave naar een exemplaar van de eerste druk wordt het bekijken en lezen van
deze editie een plezier voor het oog en de geest. De concieze uitspraken over liefde
en erotiek van de Renaissancisten blijken minder tijdgebonden dan op het eerste
gezicht vermoed zou worden.
J. Gerits

Marijke Höweler, Van geluk gesproken, Arbeiderspers, Amsterdam, 1982,
220 pp., f28,50.
Marijke Höweler, Bij ons schijnt de zon, Arbeiderspers, Amsterdam, 1982,
206 pp., f24,50.
Weinig romans lijken in Nederland de afgelopen jaren met zoveel enthousiasme te
zijn ontvangen als Marijke Höwelers debuut Van geluk gesproken. Mocht men de
kritieken geloven, dan was het huidige tijdsgewricht met een ware meesterhand
beschreven én ontmaskerd in deze eigentijdse ironische zedenschets. En zeker heeft
Van geluk gesproken zijn onderhoudende momenten, al wordt de humoristische toon
nog wel eens wat té gewild en wordt het verhaal (of moet men eerder spreken van
een opeenvolging van korte scènes, waarin de clichémensen van de beginnende jaren
tachtig worden geportretteerd?) naar het einde toe wat pathetisch.
Wonderlijk genoeg was de ontvangst van Höwelers tweede roman veel gemengder,
hoewel toon en verhaal hier duidelijk evenwichtiger zijn. Misschien begon de milde,
kabaret-achtige satire toch al snel te vervelen. Want Bij ons schijnt de zon borduurt
sterk op het eerste boek door; deels dezelfde personages komen erin terug en opnieuw
is de kommer en lusteloze leut die ons tijdsgewricht schijnt te kenmerken het
voornaamste thema. Heel diepgaand en wereldschokkend is het allemaal niet, maar
dat het talent van Höweler nog wel eens voor verrassingen zal kunnen zorgen hoeft
zeer zeker niet te worden uitgesloten.
Ger Groot

Simone de Beauvoir, De mandarijnen, vertaald en van een nawoord
voorzien door Ernst van Altena, Agathon, Weesp 198312, 732 pp., pb f45
/ geb. f55.
De verschijning van De mandarijnen in 1954 was een groot succes; Simone de
Beauvoir kreeg zelfs de Prix Goncourt uitgereikt voor haar beschrijving van het leven
van de toonaangevende Franse intellectuelen van na de oorlog: Camus, Sartre, Pascal
Pia en uiteraard zijzelf. Toch kan men zich dertig jaar later afvragen waar al die
ophef eigenlijk op stoelde. Want De mandarijnen is verre van een geslaagde roman,
zeker wanneer men in aanmerking neemt dat De Beauvoir prachtig materiaal tot haar
beschikking had. Het reilen en zeilen van de ‘existentialistische incrowd’ was
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interessant genoeg, zoals inmiddels door vele romans, memoires en historische
documentaires is bewezen. Maar waar een fascinerend verhaal had kunnen ontstaan,
waarin politiek-filosofische elementen, karakterstudies en het tijdsbeeld van het
naooorlogse Frankrijk tot één grote kroniek hadden kunnen samenvloeien, daar is
de Beauvoir blijven steken in voortdurend mislukkende pogingen haar hoofdpersonen
enige ‘inwendigheid’ mee te geven en vooral in veel, heel veel gebabbel van en over
de ik-figuur van de Beauvoir zelf.
Het meest interessant is het boek nog waar de houding van de intellectuele elite
tegenover de communistische partij ter sprake komt. De breed uitgesponnen discussies
waarin de fascinatie die de partij, alle schandalen en onthullingen ten spijt, op hen
bleef uitoefenen geven ook nu nog aanleiding tot diepe verbijstering. Het is echter
kenmerkend dat de voornaamste verdienste van De mandarijnen ligt in de
theoretisch-politieke passages, d.w.z. daar waar het boek het minst roman wil zijn.
De onmacht van de Beauvoir in het creëren van levende personen vindt hier zijn
logische tegenhanger; en het zijn juist deze, relatief geslaagde, ‘theoretissche’ passages
die de mislukking van de roman De mandarijnen als geheel nog eens extra
onderstrepen.
Zoals heel het werk van de Beauvoir werd dit boek opnieuw in het Nederlands
vertaald. Ernst van Altena kweet zich zeer behoorlijk van zijn taak, maar ook in een
nieuwe vertaling blijft De mandarijnen een zeer middelmatig en gedateerd produkt.
Ger Groot
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Clem Schouwenaars, Liliane, Standaard, Antwerpen, 1983, 404 pp.
Paul Degrijse, vijftiger en zelfingenomen atheneumdirecteur, krijgt een ‘coup de
foudre’ wanneer hij bij de vernissage van zijn zoon Liliane ontmoet. Tevens
burgerman, poogt hij op krampachtige wijze zijn comfortabel huwelijk met Christiane
af te schermen. Zijn doen en laten wordt één spinneweb van achterdocht, uitvluchten
en leugens, doorgespoeld met een opvallend aantal borrels. De vrouwen domineren
zijn leven en het verhaal: zij spelen de eerlijke rollen in zijn egocentrisch bestaan.
Toch zijn het de vrouwen die hem elke beslissende stap in zijn leven doen zetten:
het is Liliane die beslist of de verhouding verder gaat of niet; het is zijn vrouw die
beslist of ze hem terug wil of niet; het is Magda, zijn collega, die hem overtuigd een
rustkuur te ondergaan.
Tussendoor wordt de werking van de loge beschreven. Meer karakteristiek is
evenwel de zeer uitvoerige beschrijving van de alledaagse handelingen, als het ware
met de taal gefilmd tot in de kleinste details.
Riet Biesmans

Maarten 't Hart, Het eeuwige moment. Essays, De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1983, 226 pp., f29,50 / BF. 465.
Uit vele verhalen en romans (o.a. De droomkoningin) heeft de lezer al kunnen afleiden
dat S. niet alleen een liefhebber maar ook een kenner van de klassieke muziek is.
Vier van de twaalf essays gaan over de essentie van de muziek, haar relatie tot de
poëzie, de paradoxale verhouding van Vestdijk tot de muziek in het algemeen en tot
Mozart in het bijzonder. 't Hart is niet alleen een verwoed schrijver, maar ook iemand
met een onverzadigbare leeshonger. Emily Brontë, Charles Dickens, Kierkegaard,
Söderberg, Patricia Highsmith, Elias Canetti: hij heeft ze allen gelezen plus de
secundaire literatuur die over hen verschenen is. 't Hart is niet bescheiden: hij vermeldt
dat hij tussendoor even Deens geleerd heeft om Kierkegaard in het oorspronkelijk
te kunnen lezen, hij berispt Bomans die zoveel onjuistheden over Dickens geschreven
heeft en hij vindt dat de publiciteit die een Emily Brontë ten deel gevallen is nooit
veel om het lijf gehad kan hebben, vergeleken
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met wat schrijvers van nu kan overkomen (de lezers moeten het verhaal ‘Onder de
witte knop’ uit de bundel De zaterdagvliegers er maar eens op nalezen). L.P. Boon,
maar een Vlaming en in de ogen van ' Hart waarschijnlijk dus iemand die geen
Nederlands schrijft (cf. het onderscheid dat hij op p. 87 maakt tussen vertalingen in
het Nederlands en het Vlaams) heeft een bundeling van zijn essays ooit de titel
gegeven: ‘Geniaal... maar met te korte beentjes’ (1969). Het kan niet ontkend worden
dat 't Hart de door hem besproken auteurs en genres op veelzijdige en doordringende
wijze gelezen en geanalyseerd heeft. Meesterlijk soms. Maar een uitspraak als: ‘Dat
je met schrijven politieke doeleinden zou kunnen nastreven is iets dat geheel buiten
mijn bevattingsvermogen ligt.’ (p. 216) is dan weer typisch voor de te korte beentjes
van deze individualist en eilandbewoner.
J. Gerits

Isaac Asimov, Morgen, vertaald door D. Bilderbeek (oorspr. titel Change),
Elsevier, Brussel, 192 pp., BF. 290.
Asimov kreeg in 1974 de opdracht een rubriek voor toekomstbeelden te verzorgen
in een boordtijdschrift van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Als futuroloog
zag hij zich voor de taak gesteld de toekomst te verkennen, ‘opdat de mensheid op
haar tocht door de tijd een beter inzicht zou krijgen in wat ze dient na te streven en
wat te vermijden’ (p. 7). De auteur is bekend voor zijn verstandige SF-verhalen; een
van de weinige schrijvers in dit genre met een degelijke wetenschappelijke vorming
(biochemicus en hoogleraar). Hier poogt hij telkens in twee bladzijden een antwoord
te suggereren op tal van actualiteitsvragen als: terug naar de steenkool? de definitieve
brandstof? klonen, pijn verdrijving, telepathie, e.d. Af en toe geeft hij blijk van een
milde maatschappijkritiek en van een diep vertrouwen in de mogelijkheid van de
mens om zijn lot in eigen handen te nemen en te sturen. Lectuur voor een ruim
publiek.
Harry Berghs

Literatuurwetenschap
Hedwig Speliers, De pool van de droom. Van en over Johan Daisne,
Manteau, Antwerpen, 1983, 329 pp.
Johan Daisne (1912-1978) is het bekendst als auteur van magisch-realistische romans,
waarvan hij de wortels heeft aangegeven in zijn essay over letterkunde en magie
(1958). Tot zijn bekendheid hebben verder bijgedragen de verfilming door Delvaux
van zijn roman De man die zijn haar kort liet knippen (1947) en zijn novelle De trein
der traagheid (1950), nog altijd veel gelezen in het middelbaar onderwijs. De man
die zijn haar kort liet knippen werd in niet minder dan 8 talen vertaald. Van deze
auteur heeft Speliers een portret willen maken en een beoordeling willen geven van
zijn omvangrijk oeuvre. De pool van de droom bestaat dan ook uit 2 afdelingen:
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biografie en receptie. Een synthese-bibliografie van Jan Theunynck, die wat de poëzie
in de tijdschriften betreft typografisch zeer onoverzichtelijk is, sluit de verzamelbundel
af.
Daisne heeft in 40 jaar zowat 20 dichtbundels gepubliceerd. Uit de lectuur van de
berijmde dagboekbladen van de romantische en sentimentele gevoelsmens die Daisne
geweest is, komt W. Spillebeen tot de conclusie dat hij geen dichter, wel een
dichterlijk man genoemd kan worden. Over zijn vier toneelstukken, geschreven
tussen 1942 en 1944 schrijft C. Tindemans dat ze een opvatting vertegenwoordigen
van het theater als aanschouwelijke literatuur, wat op dat ogenblik al een verouderde
opvatting was. Dezelfde visie is ook aanwezig in Daisnes ‘filmatiek’, een literaire
manier van filmkijken en filmkritiek waarin niet de kineast maar de scenarist centraal
staat. De slavist Daisne, die in de jaren '30 veel Poesjkin vertaald heeft en in 1948
een overzicht van 10 eeuwen Russische literatuur publiceerde, zweeg definitief over
dat onderwerp na zijn deelname in hetzelfde jaar aan een vredescongres te Wroclaw,
waar hij het geloof in zijn communistische idealen verloor.
Kritische bijdragen over afzonderlijke romans zijn van de hand van J.M. Maes
(over de structuur van De trap van steen en wolken), A.M. Musschoot (over
Baratzeartea) en H. Bousset (Grüsz Gott). Van zijn vijf
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bundels novellen heeft M. Reynebeau de autobiografische samenhang en de
levensbeschouwing geanalyseerd.
Uit de bijdragen van familieleden en vrienden (Speliers is er soms zelfs de auteur
van op basis van gesprekken met de betrokkenen) verschijnt Daisne als een
hypergevoelig mens, voor wie schrijven als therapie geen pose maar noodzaak was
en voor wie literatuur en film inderdaad een evasie betekenden uit de werkelijkheid
in de droom. Zijn ideologie was erg burgerlijk en conformistisch, zijn wereldbeeld
platoons dualistisch en statisch. Vandaar dat zijn oeuvre door de jongere generatie
critici (J.M. Maes, Paul van Aken, M. Reynebeau, G. Lernout, R. Soetaert, L. de
Vos) die aan het woord komen fel aangevochten wordt. ‘Politiek en ethisch is Johan
Daisne de John Wayne van de Nederlandstalige literatuur’ schreef G. Lernout niet
onterecht (p. 168). Anderzijds heeft P. de Wispelaere er ook op gewezen dat Daisne
in zijn romans het schrijfproces en de reflectie op het schrijven als structuurelement
heeft geïntegreerd, wat de evolutie van het moderne Nederlandse proza onmiskenbaar
heeft beïnvloed.
J. Gerits

Tzvetan Todorov (red.), French Literary Theory Today. A Reader,
Cambridge University Press, Cambridge/Editions de la Maison des
Sciences de l'Homme, Parijs, 1982, 239 pp., geb. £19,50, pap. £5,95.
De afgelopen vijftien jaar heeft de Franse literatuurtheorie (op basis van aanzetten
die al op de jaren vijftig teruggaan) een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt,
waaruit deze bundel, ter presentatie aan de niet-franssprekende wereld, enkele capita
selecta geeft. Men treft er naast een artikel van de samensteller Tzvetan Todorov,
o.a. bijdragen in aan van de hand van Barthes, Riffaterre, Genette en Hamon. Grote
afwezige in dit overzicht is Greimas, die, met zijn ‘structurele semantica’, een wat
strengere, analytischer methodische lijn volgt dan de genoemden, terwijl vooral
Todorov zich in zijn recentere publikaties (vanaf Théorie du symbole tot aan zijn
laatste boek La conquête de l'Amérique) steeds verder in de richting van een open
lecture beweegt. De vruchtbaarheid van de onderzoekingen die uit deze opstelling
voortkomen lijkt de juistheid van deze keuze ook wel te bevestigen. Desondanks zou
Greimas, gezien zijn belangrijke bijdragen, in een algemeen overzicht als dit toch
minstens genoemd mogen worden. Nu draagt de bundel wel iets té sterk het brandmerk
van partijdigheid.
Ger Groot

Theater
Dieter Schulze, Fluchtpunkte der Negativität. Spiegelungen der Dramatik
Samuel Becketts in der marxistischen Literaturkritik, Peter Lang,
Frankfurt/Bern, 1982, 227 pp., sFr. 53.
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Vanuit de vaststelling dat de rebelse generatie van de jaren 60 en 70 in haar agitatie
meer bij Becketts quasi-perspectiefloze levensboodschap aanleunde dan bij Brechts
heilsanticiperende verkondiging, onderzoekt S. welke attractiviteit Becketts oeuvre
in kon houden voor neo-marxistische tijdgenoten. In microanalytische
scherpzinnigheid ontdekt S. dat Becketts oeuvre ze niet heeft aangesproken als een
verkalkend asiel van wanhoop-op-armafstand maar dat precies de negativiteit als
existentiële categorie ze ertoe uitgedaagd heeft met revolutionair ongeduld op de
maatschappelijke feitelijkheid los te gaan. De afwezigheid van enige zin voor
berusting of compromis woog zwaarder door dan de wanhoop of de hopeloosheid
van het menselijke bestaan. Natuurlijk heerste er geen eenstemmigheid; stelden zich
b.v. Adorno en Bloch positief t.o. Beckett op, dan wezen b.v. Lukacs, Kofler of
Mittenzwei hem apodictisch terecht. Niet echter om het uiteindelijke verdict pro of
contra is het S. begonnen maar om het normenstel, het perspectievenveld, het
premissieniveau; dan blijkt in Becketts oeuvre een kracht van controverse en
dialectisch dispuut opgenomen te zijn die met het marxistische nutseffect van literatuur
niets uit te staan heeft terwijl de neogeneratie in S. 's visie precies op zoek is gegaan
naar immanente waarde, naar het verlangen naar een alternatief in een
gedesintegreerde wereld, naar vers voedsel voor een andersgeaarde revolutie van de
‘hongerigen’.
C. Tindemans
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Film
Noël Simsolo, Fritz Lang, Edilig, Parijs, 1982, 127 pp., FF. 59,50.
Fritz Lang is nooit een makkelijk man geweest om te plaatsen of om mee te werken:
Joe Manckiewicz beschrijft in Pictures will talk hoe hij, tijdens de opnamen van
Langs eerste Amerikaanse film Fury, een door de technici beraamd ‘werkongeval’,
met Lang als slachtoffer, moest verijdelen. Lang is dan net uit Nazi-Duitsland gevlucht
waar Goebbels hem het leiderschap voor de Duitse film had aangeboden. In Amerika
maakt hij anti-Nazifilms (cfr. Hangmen also die). Lang schijnt altijd op de verkeerde
plek te zijn, moeilijk te localiseren, ‘on the run’. Dat geldt ook voor de kritiek: Lang
blijft onderwerp van discussie, blijft stof voor publikatie. Simsolo's boek probeert
twee lijnen in zich te verenigen: de historisch-chronologische en de thematische,
waarbij steeds blokken van een paar films een thematisch kader krijgen. Een aanpak
die soms een verrassende optiek biedt: zo worden The blue gardenia, While the city
sleeps en Beyond a reasonable doubt (uit '52, '55, '56) vanuit de thematiek van de
(massa)media bekeken, die in de drie films aanwezig is. Maar wat dit stramien aan
winst kan opleveren moet als verlies gerekend worden bij een cineast als Lang. Het
thema ‘autour de la psychanalyse’ lijkt te willekeurig voor het groepje films dat het
wil beslaan (Secret beyond the door, Woman in the window, Scarlet street) omdat
zich meteen andere films (o.a. The big heat, ‘M’) aan je opdringen. Tegelijkertijd
toont Simsolo met zijn (mooi uitgegeven en fraai geïllustreerde) boek aan wat
karakteristiek is voor Lang: elke poging om deze grillige cineast en zijn werk in te
lijven, geeft te duidelijk het besef dat er bijna evenveel ontsnapt als er vastgelegd
wordt. Wat dat betreft zal dit wel niet de laatste Lang-studie zijn.
Paul Verstraten

M. Drouzy, C.T. Dreyer, Editions du Cerf, Paris, 1982, 411 pp., FF. 150.
C.T. Dreyer, Réflexions sur mon Métier, Cahiers du Cinéma/Editions de
l'Etoile, Paris, 1983, 155 pp., FF. 88.
De recente herwaardering die C.T. Dreyer geniet is beslist een goede zaak die duidt
op de vitaliteit van de filmhistoriografie. Het prachtige werk van D. Bordwell (Un.
of California, 1981), retrospectieves van het oeuvre in verschillende landen, en nu
ook een heruitgave van Gertrud (1964) die een commercieel succes bleek te zijn,
zijn hier vermoedelijk niet vreemd aan. Dreyers werk is, zeker vergeleken met dat
van andere filmmakers, niet zo heel groot en vertoont merkwaardige stilistische
verschuivingen. Over hemzelf was niet zo heel veel bekend, en de lange periodes
van werkloosheid tussen de verschillende fims was voor velen een mysterie. Als een
detective heeft Drouzy geprobeerd het levensverhaal van Dreyer te reconstrueren,
daarbij vooral aandacht schenkend aan de vreemde omstandigheden van zijn geboorte
en van zijn kinderjaren. Het is dan ook een soort psycho-biografie geworden, met
alle voor- en nadelen eigen aan dit genre (vóór Drouzy had D. Fernandez iets
gelijkaardigs gepoogd met het leven van S.M. Eisenstein). Het is irritant voor de
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lezer om alle feitjes en feiten uit het leven van een filmmaker zo geduid te zien, maar
toch moet je ook bekennen dat deze speculaties vaak een dimensie meer geven.
Drouzy's verdienste is evenwel dat hij zich nogal intoomt wanneer het om de evaluatie
van de werken gaat: hij geeft toe dat hier al veel en veel beter over geschreven is, en
beperkt zich tot feitelijke gegevens betreffende de ontstaangeschiedenis en de
werkomstandigheden. Een zeer uitvoerige en degelijke filmografie rondt het werk
af. Gedurende een korte periode is Dreyer ook filmrecensent geweest (hij was
hoofdzakelijk juridisch correspondent bij een Deens dagblad gedurende een langere
periode van zijn leven). Het is een selectie van deze geschriften die afzonderlijk
verschijnen. Ze hebben op zich niet zoveel waarde, maar vullen onrechtstreeks weer
eens onze kennis van het werk en de persoon van Dreyer aan. Interessanter zijn de
(meestal korte) beschouwingen over zijn eigen plannen of werken. Zo zijn Dreyers
opvattingen over een langgekoesterd project, een Christus-verfilming, bijzonder
lezenswaardig. Verder zijn er ook gesprekken met de cineast, en getuigenissen van
naaste medewerkers, w.o. de dagboeknotities van een assistente bij Vampyr een
anecdotische waarde hebben, die veel over de obsessies van Dreyer verraden.
Eric de Kuyper
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R. Schickel, Cary Grant. A Celebration, Michael Joseph, London, 1983,
190 pp., £10,95.
Een schitterende collectie van - vaak unieke - foto's gewijd aan een van de
fascinerendste mannelijke Hollywood-stars; daarbij een mild-descriptieve en
informatieve tekst; (helaas) geen poging dus om Grants aparte speelstijl, noch zijn
functie in vele markante films (van Cukor, van Hitchcock, van Hawks) te
onderzoeken. Het visuele gedeelte van het boek compenseert in ruime mate de
tekortkomingen (die ooit wel eens opgevangen zullen worden, wanneer men het
star-fenomeen beter kan analyseren). De vele mooi afgedrukte foto's bewijzen eens
te meer dat ‘Hollywood’ niet enkel functioneerde via zijn films, maar dat de louter
fotografische activiteit een wezenlijk en niet minder creatief onderdeel was van de
image-building van de droomfabriek.
Eric de Kuyper

R.-P. Kolker, The Altering Eye. Contemporary International Cinema, Oxford
University Press, Oxford, 1983, 427 pp., £6,95.
Dit lijvige boek wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van de ontwikkelingen
en omwentelingen in de voor het allergrootste deel niet-commerciële cinema.
Vertrekkende bij het neo-realisme, stippelt hij de lijn uit die gaat van de Franse
Nouvelle Vague, over de verschillende nationale scholen tot de grootmeesters van
de hedendaagse periode. Het is een nogal onevenwichtig werk geworden, onbeslist
als S. is of hij nu bewegingen wil schilderen of de auteurs. Vooral deze laatsten
komen aan bod, met vrij volledige overzichten van hun werk. Maar de esthetische
context-situering doet een beetje oubollig-traditioneel aan. In zo'n studie zou je juist
graag een herwaardering van zo iets als het Italiaanse neo-realisme, de Franse
Nouvelle Vague, enz. willen treffen. Dat gebeurt niet, Kolker houdt zich bij de
traditionele benaderingen, en geeft - op dat vlak - vrij behoorlijke résumés. Al bij al
is het toch onbevredigend omdat je enerzijds zo'n volledig overzicht aangeboden
krijgt (en daarin zal de bruikbaarheid van Kolkers werk beslist goede diensten weten
te bewijzen), en anderzijds met zo'n ambitieus programma zit dat tekortschiet in de
uitwerking.
Eric de Kuyper

Varia
Erika Nielsen (Hrsg.), Focus on Vienna 1900. Change and Continuity in
Literature, Music, Art and Intellectual History, Wilhelm Fink, München,
1982, 149 pp., DM. 28.
Dit interdisciplinaire symposium (Houston, 1979) heeft als wezenlijk thema de labiele
zelfzekerheid van het intellectuele milieu in Wenen omtrent de eeuwwisseling.
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Losgeslagen van enig wereldbeschouwelijk houvast, het niet-meer-weten-waarheen
als kenmerk, de neiging de terugtocht in het esthetische als alternatief op te vatten,
is ambivalentie en impressionisme constant. De diverse referenten behandelen minder
historisch-reconstructieve motieven dan ze contouren trachten te geven aan mentale
houdingen (intellectualiteit, provincialisme, antiekenbeeld b.v.) geadstrueerd aan
analyses van de Freud-receptie, het procesdenken, de droomnarrativiteit, de
novelletechniek, de muziek, de Jugendstil, de spanning tussen historisme en
moderniteit.
C. Tindemans

R.C. Toll, The Entertainment Machine, American Show Business in the
Twentieth Century, Oxford University Press, Oxford, 1983, 284 pp., £22,50.
Per hoofdstuk krijgen we in dit boek de (al te beknopte) geschiedenis van enkele
populaire kunsten, media of genres. Het is niet erg duidelijk waar de auteur heen wil,
welke criteria hij hanteert om bijv. de western, de misdaad-thematiek, de komedie
of de seksualiteit (en dit komt dan neer op een geschiedenis van de mannelijke en
vrouwelijke stars) te kiezen: film, radio, tv en de muziekindustrie worden ook
besproken op een even willekeurige manier. Al deze verschijnselen zijn uiteraard
‘populair’ in de Amerikaanse show-industrie, maar wat nu precies de zin, de
draagwijdte of de specificiteit is van deze vormen van Amerikaans entertainment
blijft in het vage. Weliswaar wel bruikbaar als synthetische geschiedschrijving over
deze fenomenen. Het boek bevat bovendien een nuttige becommentarieerde
bibliografie.
Eric de Kuyper
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